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  االشراف
اعد الدليل باشراف واسناد ودعم متواصل مـن قبـل الـسادة            
التدريسيين المبينة اسماؤهم ادناه فجزاهم اهللا عن ذلـك خيـر           
جزاء المحسنين حيث كان لهم الدور الفعال فـي انجـاز هـذا             
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 .االستاذ الدكتور نبيل هاشم االعرجي رئيس الجامعة .1
مساعد رئيس الجامعة   االستاذ الدكتور صالح مهدي حميد       .2

  .للشؤون العلمية
االستاذ المساعد الدكتور عامر عطية لفتة مدير المكتبـة          .3

 .المركزية ودار الكتب

  لجنة اإلعداد
  

  )مدير مكتبة (      حسين عمران دوخي            

  )مدير مكتبة.م(      بشرى محمد علي 

  )مبرمج.م(               العبيديآالء حسين    

  )مالحظ فني أقدم(       سلوى عبدالهادي عمران   

  )مبرمج.م (       ربى رسول عبداألمير        

  )كيمياوي.م  (     زهراء علي حسين            



 

 

  

  تقديم
  

يسر المكتبة المركزية ودار الكتب بجامعتنا ان تقدم الجـزء االول مـن دليـل               

 )  CD ROM( المفرغة على اقراص الـ ) الماجستير والدكتوراه(الرسائل الجامعية 

 جامعة بابل والخاصة بطلبة الدراسـات       –والموجودة في المكتبة المركزية ودار الكتب       

  .العليا بجامعتنا فقط 

 تعالى سيتم اصدار الجزء الثاني والخاص بالرسائل الجامعية التي وردت الـى             وبعونه

  .المكتبة المركزية من جامعات القطر كافة 

    

  

  .ون قد وفقنا في تقديم خدمة بسيطة للباحثين والدارسين كنأمل ان ن

  

  

  واهللا الموفق
  

  

  

  

  

  

  

           السيد حسين عمران دوخي                                                 

  ) مدير مكتبة                                                                (

  المكتبة المركزية /                                                  رئيس لجنة االعداد 

       جامعة بابل                                                            

1



 

 

  )Introduction (المقدمـة

  
يسر المكتبة المركزية ودار الكتب بجامعتنا على أن تتواصل بإعـداد وإصـدار                     

غرافيات وأدلة ونشرات ونشاطات المكتبة المركزية وذلك لتصاعد العطاء         ليوببفهارس و 

العلمي في جامعتنا والجامعات العراقية األخرى أو ما يـسمى بإنفجـار المعلومـات أو               

وحرصاً منّا بايصال هذا العطاء فيما يتعلق بدراسـات الماجـستير           ) عصر المعلومات (

  . للباحثين والدارسين بالجامعات العراقية كافةاهوالدكتور

 والمفرغة على   )لماجستير والدكتوراه ا (وهذا هو الجزء األول من دليل الرسائل الجامعية       

 لتغطية جميع مـا وصـل ومـا         أجزاء أخرى الحقة  ستليه  اهللا   وإن شاء ) CD(أقراص  

سيصل الى المكتبة المركزية من أقراص ليزرية خدمة للحركة العلميـة الناهـضة فـي               

جامعتنا المعطاء وخدمة لطلبة الدراسات العليا في جامعتنا و الجامعات العراقية األخرى            

  .في عموم القطر

  . ترتيباً هجائياً ينمرتب كشاف بالعناوين والمؤلفين ويوجد في نهاية الدليل

  

  نسأل اهللا التوفيق والسداد لما فيه الخير
  

  

  

  

  

  

  

  

  حسين عمران دوخي                                                            

  المكتبة المركزية/جامعة بابل                                                           

                                    قسم التزويد                         
   E_mail :husain_63_4@yahoo.com  
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  داءـاإله
  

 بالموضوعات  دليل األقراص الليزرية الخاصة    إعداد       يسر لجنة   
في جامعـة     طلبة الدراسات العليا    من باحثينا األعزاء  التي تناولها 

  .بابل 
 إلـى  المبعوث رحمةً    إلى هذا الجهد المتواضع     بإهداءأن تتشرف   
  معـدن علـم اهللا     ه، والى أهل بيت   ) ص( القاسم محمد    يالعالمين أب 

  .الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً
من مساعدات ودعـم    ه  والى رئاسة جامعة بابل وذلك لما قدمت       -

  . كبير النجاز هذا العمل وجزاها اهللا عن ذلك خير جزاء
في رئاسة جامعـة     والى كادر المكتبة المركزية ودار الكتب      -

  . من دعم أعان على انجاز هذا األمرهبابل لما قدمت
لبة الدراسات العليا في جامعة بابل والجامعات العراقية        والى ط  -

كافة والى كل طلبة العلم الذين البد على كل من يستطيع أن            
 يساهم في ذلـك فقمنـا        أن يعينهم في دراستهم   يقدم لهم ما  

 .بانجاز هذا العمل لما نشعر به من مسؤولية تجاههم
 

  واهللا الموفق للجميع
  
  

   الدليلإعداد                لجنة                          
  المكتبة المركزية/                                          جامعة بابل 
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א
  

)1(  
  

)138(   CD No.

احمد خلفه عبيد 
   جينيه لتجزيء الصورعقدة

  قسم الحاسبات  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)2(  

  
)446(   CD No.

امير  خضير حسين
اعتماد خوارزمية التربيعات الصغرى الخطيه والكاوسية في تحديد الحافات 

  في الصور الرقمية
  قسم الحاسبات  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)3(  

  
)466(   CD No.

السعديايناس حمود محسين
المية باالعتماد على تقنية اثارة تصميم ومحاكاة حاسوبية لمرمز اشارة ك
  التنبؤ الخطي من نوع التحليل بالتركيب

  قسم الحاسبات  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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א
  

)4(  
  

)396(   CD No.

الشالهحوراء عادل نوري 
  محاكاة نقل البانات عبر قناة التردد العالي

  قسم الحاسبات  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)5(  

  
)448(   CD No.

سماهر حسين علي
ت الصور الجوية وصور االقمار تصميم حقيبة برمجية لتصنيف كيانا

  االصطناعية باستخدام البرمجة المرنة
  قسم الحاسبات  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)6(  

  
)171(   CD No.

القره غوليسهاد احمد علي
  ضغط الصور الملونة باستخدام التحويل المويجي

  قسم الحاسبات  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       
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א
  

)7(  
  

)18(   CD No.

العبيديصالح مهدي صالح 
  مويجة في الشبكات العصبية لتصنيف الصورنظام هجين باستعمال تحويل ال

  قسم الحاسبات  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)8(  

  
)236(   CD No.

السعديعلي كاظم ادريس
  شبكة عصبية للتسيير الموزع المتأقلم في شبكات االتصاالت

  قسم الحاسبات  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)9(  

  
)453(   CD No.

الخفاجيعلي يعقوب يوسف
   لتمييز المتكلماستخدام تقنية التحويل الموجي والشبكات العصبية

  قسم الحاسبات  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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א
  

)10(  
  

)467(   CD No.

السعديلميس حمود محسين 
  نظام مقترح لخلط االشارة الضوئية باستخدام تقنيات محوالت المويجة

  قسم الحاسبات  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)11(  

  
)468(   CD No.

محمد عبيد مهدي
  ضغط سالسل الحامض النووي باستخدام المطابقة الكلية والتقريبية

  قسم الحاسبات  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)12(  

  
)449(   CD No.

مهدي عبد سلمان
استخالص قوانين استنتاجية من قواعد البيانات باستخدام البرمجة المرنة 

1،6426  
  قسم الحاسبات  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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א
  

)13(  
  

)17(   CD No.

الخفاجيهبة محمد جعفر 
  نظام الخفاء الصورة الملونة داخل صورة ملونة

  قسم الحاسبات  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)14(  

  
)90(   CD No.

التميميواثق لفته عبد علي
  تخصيص التردادات للشبكات الالسلكية باستخدام الخوارزميات الجينية

  قسم الحاسبات  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       
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אמא
  

)15(  
  

)422(   CD No.

امجد عبد الرزاق حبيب 
  -دراسة تحليلية-التاريخ في المرحلة االبتدائية القيم السائدة في كتابي 

  قسم العلوم االجتماعية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)16(  

  
)504(   CD No.

جنان مرزة حمزة
المهارات التعليمية الالزمة لمعلمي ومعلمات المواد االجتماعية في المرحلة 

  االبتدائية من وجهة نظرهم
  قسم العلوم االجتماعية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)17(  

  
)479(   CD No.

العجرشحيدر حاتم فالح
لمعلمات في مادة اثر استعمال الحاسوب في تحصيل طالبات معهد اعداد ا

  التاريخ
  قسم العلوم االجتماعية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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אמא
  

)18(  
  

)501(   CD No.

الكويطيرياض كاظم عزوز 
  مدى اكتساب طلبة الصف الخامس االدبي للمفاهيم التاريخية

  قسم العلوم االجتماعية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)19(  

  
)481(   CD No.

الجبوريسعد جويد كاظم
اريخية التعليمية والمصورات في تحصيل تلميذات الصف فاعلية االفالم الت

  الخامس االبتدائي في مادة التاريخ العربي االسالمي
  قسم العلوم االجتماعية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)20(  

  
)308(   CD No.

شيماء حمزة كاظم
تقويم برنامج اعداد معلمي المواد االجتماعية في كلية التربية االساسية من 

  لبة والتدريسيينوجهة نظر الط
  قسم العلوم االجتماعية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       
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אמא
  

)21(  
  

)495(   CD No.

الشافعيصادق عبيس منكور 
اثر التدريس باستعمال الحقيبة التعليمية في تحصيل تالميذ الصف الخامس 

  االبتدائي في مادة التاريخ
  قسم العلوم االجتماعية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2006       

  
  

  
)22(  

  
)484(   CD No.

يالفتالوفالح حسن كاظم
اثر استخدام استراتيجيتي قبليتين مع طريقة المناقشة الجماعية في تحصيل 
  طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي االسالمي واستبقائها

  قسم العلوم االجتماعية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)23(  

  
)140(   CD No.

العجيليفيحاء حسين ناصر
ئط في تحصيل تالمذة الصف الخامس االبتدائي في اثر تعليم مهارة رسم الخرا

  مادة التاريخ
  قسم العلوم االجتماعية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       
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אמא
  

)24(  
  

)110(   CD No.

المسعوديمحمد حميد مهدي 
تقويم اداء مدرسي الجغرافية في المرحلة المتوسطة في ضوء المهارات 

  الجغرافية
  االجتماعيةقسم العلوم   التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)25(  

  
)489(   CD No.

الكالبيمهدي جادر حبيب
اثر الشواهد القرانية في تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة 

  التاريخ العربي االسالمي
  قسم العلوم االجتماعية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
     

  

12



א
  

)26(  
  

)173(   CD No.

الجافابتهال كريم عبد اهللا محمد امين 
  - دراسة مقارنة -االستفتاء الشعبي 

    نالقانو   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون العام   2003

  
  

  
)27(  

  
)378(   CD No.

ابراهيم صالح عطيه
  -دراسة مقارنة-العوامل المؤثرة على تقدير التعويض على الفعل الضار 

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)28(  

  
)151(   CD No.

الحلبوسيابراهيم علي حمادي
  الخطأ المهني والخطأ العادي في اطار المسؤولية الطبية دراسة قانونية مقارنة

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون الخاص   2002
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א
  

)29(  
  

)76(   CD No.

اثير محمد مرتضى 
  حصانات الدول وممتلكاتها من الوالية القضائية

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)30(  

  
)77(   CD No.

الحسناوياحمد شاكر سلمان
  الحماية القانونية الدولية لطبقة األوزون

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون العام   2003

  
  

  
)31(  

  
)257(   CD No.

اشرف عبد اهللا عمر
  -دراسة مقارنة-القوانين السلطة المختصة باقتراح 

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون العام   2004
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א
  

)32(  
  

)375(   CD No.

الخفاجياشواق عبد الرسول عبد االمير 
  -دراسة مقارنة-القيود الواردة على التعاقد 

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)33(  

  
)351(   CD No.

االء محمد صاحب عسكر
  -دراسة مقارنة-تدرج المسؤولية الجزائية 

    القانون   كلية بابلجامعة ) رماجستي(رسالة 
    القانون العام   2005

  
  

  
)34(  

  
)94(   CD No.

انعام مهدي جابر
  ضمانات استقالل البرلمان

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون الدستوري   2002
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א
  

)35(  
  

)216(   CD No.

ثائر سعد عبد اهللا 
  الحماية القانونية المدنية لالثار

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)36(  

  
)319(   CD No.

جمال عبد كاظم الحاج ياسين
  -دراسة مقارنة-احكام الزعم بسب شرعي في االلتصاق الصناعي 

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       

  
  

  
)38(  

  
)144(   CD No.

الجلبيحارث اديب ابراهيم
  -دراسة دستورية-تقييد ممارسات الحريات الشخصية 

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون العام   2003
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א
  

)37(  
  

)70(   CD No.

الجلبيحارث اديب ابراهيم 
  -ةدراسة دستوري-تقييد الحريات الشخصية 

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون العام   2003

  
  

  
)39(  

  
)24(   CD No.

الجبوريحامد ابراهيم عبد الكريم
  ضمانات القاضي في الشريعة االسالمية والقانون

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)40(  

  
)80(   CD No.

الطائيحامد شاكر محمود
  -دراسة مقارنة- استحالة التنفيذ واثرها على االلتزام العقدي 

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       
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א
  

)41(  
  

)182(   CD No.

الحمادحسن حماد حميد 
  -دراسة مقارنة-العالنية في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي 

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       

  
  

  
)42(  

  
)91(   CD No.

الموسويحسنين ضياء نوري
  -دراسة مقارنة-تفسير القانون االجنبي 

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون الخاص   2003

  
  

  
)43(  

  
)106(   CD No.

النائليحسين جبار عبد حمد
  ب حق التقاضي ومدى دستوريتهاالقوانين التي تحج

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       
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א
  

)44(  
  

)180(   CD No.

السرياويحيدر كاظم عبد 
  حماية النساء واالطفال اثناء النزاعات المسلحة

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون العام   2004

  
  

  
)45(  

  
)261(   CD No.

خالد عباس عبد الجليل
  الوضع القانوني للحدود اليمنية السعودية

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       

  
  

  
)46(  

  
)400(   CD No.

الد عكاب حسونخ
  مبدأ التكامل في المهمة الجنائية الدولية

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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א
  

)47(  
  

)98(   CD No.

الفرطوسيختام عبد الحسن شنان كريم 
  -دراسة مقارنة-اثبات القانون االجنبي 

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)48(  

  
)427(   CD No.

رسول شاكر محمود
  النظام القانوني للشركة القابضة

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)49(  

  
)187(   CD No.

الراويزياد طارق جاسم
  دراسة مقارنة-الحماية القانونية المدنية للترجمة

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون الخاص   2002
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א
  

)50(  
  

)367(   CD No.

القريشيزياد عبد اللطيف سعيد 
  االحتالل في القانون الدولي مع دراسة لحالة العراق

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)51(  

  
)243(   CD No.

سحر جبار يعقوب
   لخطأ االدارةفسخ العقد االداري قضائيا

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون العام   2003

  
  

  
)52(  

  
)220(   CD No.

الخزاعيسرمد عامر عباس
  التعويضات عن االضرار البيئية وتطبيقاتها على العراق

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       
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א
  

)53(  
  

)239(   CD No.

سماح حسين علي 
  -دراسة مقارنة-وثيقة التأ مين القائمة في النقل الحربي 

    القانون   كلية بلباجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون التجاري   2002

  
  

  
)54(  

  
)152(   CD No.

الظفيريسنان طالب عبد الشهيد
  ضمانات سالمة احكام المحكمة الدولية الجنائية

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)55(  

  
)27(   CD No.

الحسينيصادق محمد علي حسن
  -دراسة مقارنة-القرار االداري المضاد 

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون العام   2004
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א
  

)56(  
  

)167(   CD No.

االسديضياء عبد اهللا عبود جابر 
  -دراسة مقارنة-الحق في سالمة الجسم ضمانة من ضمانات المتهم 

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون العام   2002

  
  

  
)57(  

  
)404(   CD No.

الشمريعادل شمران حميد
  المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)58(  

  
)403(   CD No.

عادل يوسف عبد النبي
  المسؤولية الجنائية الناشئة عن االهمال

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    لقانون العاما   2005
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א
  

)59(  
  

)447(   CD No.

عباس سهيل جيجان 
  االجرة واحكامها في عقد االيجار

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون الخاص   2005

  
  

  
)60(  

  
)78(   CD No.

عبد الرسول كريم مهدي
  االعتراف باالحكام القضائية وقرارات التحكيم االجنبية وتنفيذها

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)61(  

  
)112(   CD No.

 ناصرعبد المهدي مصلح كاظم
  المسؤولية المدنية الناشئة عن النقل المجاني

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون الخاص   2002
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א
  

)62(  
  

)370(   CD No.

عدي جابر هادي 
  قتل الموظف او المكلف بخدمة عامة اثناء تأدية الواجب او بسببه

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون العام   2005

  
  

  
)63(  

  
)324(   CD No.

السعديعقيل مجيد كاظم
  -مقارنةدراسة -رهن االسهم في الشركات 

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)64(  

  
)348(   CD No.

عالء رحيم كريم
دراسة مقارنة بين القانون - قرينة البراءه في المحكمة الدولية الجنائية 

  -االجرائي والقانون الدولي الجنائي
    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون العام   2005
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א
  

)65(  
  

)195(   CD No.

علي حسين علوان 
  الجنائيالمسؤولية الجنائية الفردية في القضاء الدولي 

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون الدولي   2002

  
  

  
)66(  

  
)255(   CD No.

االسديعلي عبد العالي خشاف
  -دراسة مقارنة-تعاقد الشخص مع نفسه 

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون الخاص   2004

  
  

  
)67(  

  
)418(   CD No.

عماد كريم كاظم
  الحلول الشخصي وتطبيقاته في القانون العراقي

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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א
  

)68(  
  

)201(   CD No.

العيساويالي عبد الكاظم نايفعمار غ 
  المسؤولية الجنائية عن جريمة تبييض االموال

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)69(  

  
)372(   CD No.

العزاويعمر شفيق توفيق مهدي
  التنظيم القانوني لعقد االستثمار المصرفي

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)70(  

  
)262(   CD No.

عمر علي موفق
  الجزاءات االنفرادية بين الدول في القانون الدولي

    القانون   كلية بابلجامعة ) تيرماجس(رسالة 
2004       
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א
  

)71(  
  

)169(   CD No.

فارس عبد الرحيم حاتم 
دراسة - حدود رقابة القضاء االداري على القرارات التي لها قوة القانون 

  -مقارنة
    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون العام   2003

  
  

  
)72(  

  
)265(   CD No.

لمى عامر محمود ناجي
  جريمة عدم اداء ضريبة الدخل في العراق

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون العام   2003

  
  

  
)73(  

  
)232(   CD No.

القيسيمثنى محمد عبد
  اثر الزواج المختلط على جنسية الزوجة

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون الخاص   2002
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א
  

)74(  
  

)181(   CD No.

الزريجاويمجيد مجهول درويش حسين 
  -دراسة مقارنة-ضمانات مبدأ دوام سير الموقف العام 

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون العام   2004

  
  

  
)75(  

  
)101(   CD No.

الجبوريمحارب عبد اهللا لطيف
   المخالف للنصوص القانونيةالمفهوم
    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون الخاص   2003

  
  

  
)76(  

  
)193(   CD No.

العيساويمحمد حسين كاظم
  انتحال الوظائف والصفات في قانون العقوبات العراقي

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون العام   2002
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א
  

)77(  
  

)194(   CD No.

الناصرمحمد قاسم 
  الحق في سرية المراسالت في بعض النظم الدستورية

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون العام   2002

  
  

  
)78(  

  
)256(   CD No.

المعموريمعتز محمود حمزه
  -دراسة مقارنة-خيار الرؤية 

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       

  
  

  
)79(  

  
)320(   CD No.

منى محمد عبد الرزاق
  -دراسة مقارنة-مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة 

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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א
  

)80(  
  

)82(   CD No.

الجورانيناصر كريمش خضر 
  -دراسة مقارنة-لتشريع العراقي عقوبة االعدام في ا

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون العام   2003

  
  

  
)81(  

  
)253(   CD No.

نوفل مشرق حردان
  -دراسة مقارنة-االلتزام بالتسليم في عقد البيع 

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       

  
  

  
)82(  

  
)178(   CD No.

المنصورييوسف عوده غانم
  التضامن الصرفي في االوراق التجارية

    القانون   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    القانون الخاص   2004
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אא
  

)83(  
  

)476(   CD No.

الزوينيابتسام صاحب موسى 
االخطاء االعرابية لدى طلبة كلية التربية االساسية الموضوعات النحوية 

  حلة االبتدائيةالمقررة للمر
  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2005

  
  

  
)84(  

  
)165(   CD No.

الخفاجياحمد رحيم كريم
  المصطلح السردي في النقد االدبي العربي الحديث

  ةقسم اللغة العربي  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2003

  
  

  
)85(  

  
)284(   CD No.

احمد صبيح محسن
  لغة الشعر عند السيد حيدر الحلي

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2004
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אא
  

)86(  
  

)445(   CD No.

المعمورياحمد عبيس عبيد 
  لغة شعر الشريف الرضي

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية   2005

  
  

  
)87(  

  
)474(   CD No.

السلطانياحمد يحيى حسن
لغة العربية الفصيحة لدى طلبة اقسام اللغة العربية في مشكالت استخدام ال

  كليات التربية من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2005

  
  

  
)88(  

  
)234(   CD No.

العوادياسعد خلف جبار
  العلل النحوية في كتاب سيبويه

   اللغة العربيةقسم  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية   2002
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אא
  

)89(  
  

)32(   CD No.

االعرجيانصاف جبار ناجي 
  اثر القراءة الخارجية في تحصيل تلميذات الصف الرابع االبتدائي في االمالء

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2004

  
  

  
)90(  

  
)176(   CD No.

الجبوريبان عامر حليم
مادة االدب اثر التحضير المسبق في حصيل طالبات الصف الرابع العام في 

  والنصوص
  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2002

  
  

  
)91(  

  
)219(   CD No.

االسديبسام عبدالخالق عباس
اثر استخدام الحقيبة التعليمية في تحصيل طالب المرحلة االعدادية في مادة 

  قواعد اللغة العربية
  قسم اللغة العربية  لتربية االساسيةا   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2003
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אא
  

)92(  
  

)31(   CD No.

بشائر امير عبدالسادة 
  المكان عند شعراء الغزل العذري في العصر االموي

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2004

  
  

  
)93(  

  
)16(   CD No.

الساعديبشرى حنون محسن
   حياته وشعره-هـ692ت -المنشيء االربلي بهاءالدين عليبن عيسى

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2003

  
  

  
)94(  

  
)39(   CD No.

الخفاجيبشير طالب حسين
  تقويم أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في القراءات الجهرية

  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2004
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אא
  

)95(  
  

)156(   CD No.

الشمريثامر نجم عبود 
  ة العربية في تعليم مادة المحادثة في المرحلة االبتدائيةتقويم معلمي اللغ

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2002

  
  

  
)96(  

  
)228(   CD No.

جؤذر حمزة كاظم
تقويم تمرينات كتاب قواعد اللغة العربية للصف السادس االدبي في ضوء 

  تصنيف بلوم لمستويات االدراك العقلي
  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    للغة العربيةطرائق تدريس ا   2002

  
  

  
)97(  

  
)237(   CD No.

الغزيحسين خضير عباس عبدالجليل
  - هـ548ت -التأويل النحوي في تفسير مجمع البيان للطبرسي

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية   2002
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אא
  

)98(  
  

)133(   CD No.

عبد الفتليحسين علي حسين 
  - هـ609في سنة المتو- ابن خروف وآرائه النحوية

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية   2003

  
  

  
)99(  

  
)136(   CD No.

السلطانيحمزة هاشم محيميد
اثر تحليل نصوص ادبية مختارة في االداءالتعبيري لدى طالب الصف 

  الخامس العلمي
  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    - طرائق تدريس-اللغة العربية    2002

  
  

  
)100(  

  
)149(   CD No.

اديخالد راهي ه
 في تحصيل طالب المرحلة - أمثلة عرض-اثر استخدام االيات القرانية 

  االعدادية في مادة قواعد اللغة العربية
  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2002
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אא
  

)101(  
  

)222(   CD No.

خلد راهي هادي 
امثلة عرض في تحصيل طالب المرحلة .اثر استخدام االيات القرانية

  ة في مادة قواعد اللغة العربيةاالعدادي
  قسم اللغة العربية  المعلمين   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2003

  
  

  
)102(  

  
)499(   CD No.

دعاء اسماعيل عبداهللا
  -دراسة نحوية اسلوبية-دعاء االمام علي عليه السالم

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية   2005

  
  

  
)103(  

  
)318(   CD No.

الموسويرائدة حسين
امج اعداد معلمي اللغة العربية في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات تقويم برن

  من وجهة نظر الطلبة والمدرسين
  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2004
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אא
  

)104(  
  

)40(   CD No.

رشيد هارون عليوي 
  مصادر الصورة في شعر حميد سعيد

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربيةوآدابها   2004

  
  

  
)105(  

  
)264(   CD No.

رغد سلمان علوان
االخطاء اللفظية فيما يتحدث به مدرسو اللغة العربية في المدارس المتوسطة 

  -دراسة تحليلية-والثانوية 
  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2002

  
  

  
)106(  

  
)278(   CD No.

الجميليرغد عبدالرحمن جهاد
ءة و الكتابة للتالميذ المبتدئين من وجهة نظر المعلمين صعوبات تعليم القرا

  والمشرفين
  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2004
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אא
  

)107(  
  

)321(   CD No.

رياض هاتف عبيد 
اثر استخدام الحقيبة التعليمية في تحصيل طالب الصف الثاني متوسط في 

  مادة االمالء
  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 

    بيةطرائق تدريس اللغة العر   
  
  

  
)108(  

  
)460(   CD No.

زينب علي عبيد
تعريف بالشعر الصوفي وبمفهوم الحرية وبمكانتها في الشعر العربي في 

  القرنين الثالث و الرابع الهجريين
  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    وآدابها اللغة العربية   2005

  
  

  
)109(  

  
)342(   CD No.

االسديزينة جبار غني
 اساليب المناقشة في تحصيل طالبات الصف الرابع العام في مادة االدب اثر

  والنصوص
  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2005
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אא
  

)110(  
  

)142(   CD No.

الخفاجيزينة فاضل مهدي 
تقويم مستوى طلبة معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في ضبط النص 

  واكتشاف الخطأ النحوي
  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2006

  
  

  
)111(  

  
)388(   CD No.

االسديسامر فاضل عبدالكاظم
  مفاهيم حداثة الشعر العربي في القرن العشرين

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2005

  
  

  
)112(  

  
)258(   CD No.

ستار جبار عسر
  لهجة قبيلة عامر بن صعصعه

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجسنير(رسالة 
    اللغة العربية   2004
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אא
  

)113(  
  

)2(   CD No.

الشجيريسحر كاظم حمزة 
  نظرية التوصيل في النقد االدبي العربي الحديث

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2003

  
  

  
)114(  

  
)69(   CD No.

سرى سليم عبدالشهيد
  البناء الفني للشعر العربي

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابعا   2002

  
  

  
)115(  

  
)67(   CD No.

االزنزجاويسعاد كريم خشيف بندر
  الجوابات في تعبير القران الكريم

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) دكتوراه(رسالة 
    اللغة العربية   2002
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אא
  

)116(  
  

)357(   CD No.

علوشسمر محمد كاظم باقر 
  العذريون االربعة في ميزان النقد

  قسم اللغة العربية  ربيةالت   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2005

  
  

  
)117(  

  
)65(   CD No.

الخفاجيسوزان كاظم علي
  جهود ابن ابي االصبع المصري النقدية والبالغية

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2003

  
  

  
)118(  

  
)328(   CD No.

العيساويسيف طارق حسين
مستوى طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربيةاالساسية في تحليل النصوص 

  االدبية
  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2005
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אא
  

)119(  
  

)426(   CD No.

شعالن عبدعلي سلطان 
  داللة التنكير والتعريف في سياق النظم القرآني

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية   2005

  
  

  
)120(  

  
)439(   CD No.

شكري عزالدين محسن
ية االساسية في دراسة االدب الجاهلي الصعوبات التي تواجه طلبة كليات الترب

  من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2005

  
  

  
)121(  

  
)437(   CD No.

شيماء محمد كاظم
  1961-1920اسلوب االلتفات في شعر الجواهري 

   العربيةقسم اللغة  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2005
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אא
  

)122(  
  

)212(   CD No.

العزاويصبا عبدالستار سلطان 
  -اصحاب الرثاء-لغة الشعر في جمهرة اشعار العرب باب 

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستر(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2005

  
  

  
)123(  

  
)288(   CD No.

صالح مهدي عبود
اثر التحفيظ بنصوص واقوال مختارة في تحسين االداء التعبيري لطالبات 

  الصف الرابع العام
  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2004

  
  

  
)124(  

  
)473(   CD No.

ضرغام سامي عبداالمير
  تقويم مستوى طلبة كليات االداب  في العراق في مادة النقد االدبي الحديث

  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2005
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אא
  

)125(  
  

)480(   CD No.

العرنوسيضياء عويد حربي 
  اثر انواع التقويم في تحصيل طلبة الرابع العام في قواعد اللغة العربية

  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2005

  
  

  
)126(  

  
)185(   CD No.

ظاهر محسن كاظم
  حروف المعاني المختصة باالسماء في شعر السياب

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بلباجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2003

  
  

  
)127(  

  
)369(   CD No.

عارف حاتم هادي
مشكالت تعليم قواعد اللغة العربية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر 

  المعلمين والمشرفين
  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2005
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אא
  

)128(  
  

)30(   CD No.

الصبريعبدالفتاح سلطان قائد 
  النزوع الصوفي في شعر عبدالعزيز المقالح

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2004

  
  

  
)129(  

  
)458(   CD No.

الحربيعبدالهادي كاظم كريم
  -دراسة نحوية-الشاهد الشعري النحوي عند القراء في كتابة معاني القرآن

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية   2005

  
  

  
)130(  

  
)280(   CD No.

الخفاجيعدنان عبد طالك
في تحصيل طالب الصف الخامس االدبي -أمثلة عرض-اثر االيات القرانية 

  في البالغة
  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2004
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אא
  

)131(  
  

)309(   CD No.

عدي عيدان سلمان 
 تالميذ اثر استخدام البطاقات التعليمية في سرعة الكتابة وصحة الرسم لدى

  الصف الثالث االبتدائي
  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2005

  
  

  
)132(  

  
)282(   CD No.

عالء ناجي جاسم
  -دراسة في مستويات اللغة-التقدير في القرآن الكريم

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية   2004

  
  

  
)133(  

  
)33(   CD No.

الفتالويعلي تركي شاكر
  يم اداء مدرسي اللغة العربية في انتقاء النصوص االدبيةتقو

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2004
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אא
  

)134(  
  

)432(   CD No.

علي خضر فنون 
  داللة الفعل المضارع في القران الكريم

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2005

  
  

  
)135(  

  
)334(   CD No.

الخيكاني جاسمعلي سعيد
  العلة النحوية عند الرضي في شرح الكافية

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية   2004

  
  

  
)136(  

  
)92(   CD No.

عيسى سلمان درويش
  الموت في شعر السياب و نازك المالئكة

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    لغة العربية وآدابها   2003
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אא
  

)137(  
  

)147(   CD No.

فارس عزيز مسلم 
  -دراسة موازنة -لطيب المتنبي  التأثّر والتأثير ابو تمام الطائي وابو ا

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2005

  
  

  
)138(  

  
)470(   CD No.

فارس مطشر حسن
تقويم مستوى طلبة اقسام اللغة العربية لكليات اآلداب في الجامعات العراقية 

  في مادة فقه اللغة العربية
  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2005

  
  

  
)139(  

  
)62(   CD No.

فراس عبدالكاظم حسن
  المبني للمجهول في نهج البالغة

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية   2003
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אא
  

)140(  
  

)254(   CD No.

فالح رسول حسين 
  مواقع الجمل في ديوان ابي االسود الدؤلي

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية   2004

  
  

  
)141(  

  
)331(   CD No.

قاسم كاظم محمد
  عناصر الفن الروائي عند طه حامد الشبيب

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2005

  
  

  
)142(  

  
)331(   CD No.

قاسم كاظم محمد
  عناصر الفن الروائي عند طه حامد الشبيب

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2005
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אא
  

)143(  
  

)71(   CD No.

سودقاسم محمد ا 
  التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في تبيان العكبري

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية   2002

  
  

  
)144(  

  
)434(   CD No.

كاظم عباس منصور
  قضية الشعر بين االصوليين و النقاد حتى نهاية القرن الخامس الهجري

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2005

  
  

  
)145(  

  
)221(   CD No.

محاسن عبدالخالق محسن
اثر بعض االنشطة التعليمية في قدرة تلميذات الصف الثاني االبتدائي على 

  تركيب الكلمات في مادة القراءة
  قسم اللغة العربية  المعلمين   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2003

  

52



אא
  

)146(  
  

)249(   CD No.

الحسينيمحمد جاسم محمد عباس 
  ييناسلوب االلتفات في شعر الرواد  العراق

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2004

  
  

  
)147(  

  
)438(   CD No.

السلطانيمحمد عباس محمد
الصعوبات التي تواجه طلبة اقسام اللغة العربية لكليات االداب في النحو من 

  وجهة نظر التدريسيين والطلبة
  بيةقسم اللغة العر  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2005

  
  

  
)148(  

  
)61(   CD No.

محمد عبد الحسن حسين
  النقد االدبي  في كتاب المرشح للمرزباني

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2003

  

53



אא
  

)149(  
  

)160(   CD No.

العيساويمحمد هادي عبداهللا 
  الجملة الفعلية في صحيح البخاري دراسة نحوية في االحاديث المرفوعة

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) رماجستي(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2002

  
  

  
)150(  

  
)471(   CD No.

مروج غني جبار
  القريب في العربية

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية   2005

  
  

  
)151(  

  
)292(   CD No.

مشرف محمد مجول
اثر االختبارات االسبوعية في تحصيل طالب المرحلة المتوسطة في مادة 

  قواعد اللغة العربية
  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ستيرماج(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2004
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אא
  

)152(  
  

)353(   CD No.

مشكور حنون كاظم 
   هـ656تلقي عرض المديح في كتب النقد العربي القديم حتى 

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2005

  
  

  
)153(  

  
)441(   CD No.

االبراهيميمكي فرحان كريم
  ي علم العروضمستوى طلبة اقسام اللغة العربية في كليات التربية ف

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية   2005

  
  

  
)154(  

  
)441(   CD No.

االبراهيميمكي موحان كريم
  مستوى طلبة اقسام اللغة العربية في كليات التربية في علم العروض

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجسنتير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2005
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אא
  

)155(  
  

)416(   CD No.

المعموريموسى كاظم زغير 
ر التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة في تحصيل طالب الصف الرابع العام اث

  في مادة االدب والنصوص
  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2005

  
  

  
)156(  

  
)461(   CD No.

المياحيميساء عبد حمزة
ة تقويم اختيار موضوعات التعبير التحريري وتصحيحها في المرحلة المتوسط

  من وجهة نظر المدرسين والمدرسات
  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2005

  
  

  
)157(  

  
)269(   CD No.

ناصر محمد دحام احمد
  "دراسة موضوعية فنية"شعر احمد محمد الشامي 

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2002
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אא
  

)158(  
  

)475(   CD No.

الربيعيةنبأ ثامر خليل 
تقويم تدريس مادة الصرف في كليات التربية من وجهة نظر التدريسيين 

  والطلبة
  قسم اللغة العربية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة العربية   2005

  
  

  
)159(  

  
)117(   CD No.

البسطاويهادي شعالن حمد
  رواية السجن في العراق

  ةقسم اللغة العربي  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2002

  
  

  
)160(  

  
)72(   CD No.

العجيليهادي طالب محسن
أثر القرآن الكريم في الشعر االندلسي خالل عصري دول الطوائف ودولة 

  هـ542-هـ422المرابطين  
  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2003
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אא
  

)161(  
  

)93(   CD No.

المياحيهاشم صيهود محمد 
  االصول التراثية في مسرحيات عادل كاظم

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية   2002

  
  

  
)162(  

  
)86(   CD No.

حربيوائل عبداألمير
  لغة الشعر عند الصعاليك قبل االسالم

  قسم اللغة العربية  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية وآدابها   2003

  
  

  
)163(  

  
)46(   CD No.

واقد حميد يوسف
  المباحث النحوية في معجم العين

  بيةقسم اللغة العر  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللغة العربية   2003
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אא
  

)164(  
  

)275(   CD No.

 عيداناسرار جابر 
تقويم اداء طلبة الكلية العراقيين الدارسين للغة االنكليزية لغة اجنبية في 

  استعمال العبارات غير الفعلية
  قسم اللغة االنكليزية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة االنكليزية   2004

  
  

  
)165(  

  
)478(   CD No.

اقبال خضير هاشم
يواجهها طلبة الجامعة العراقييون الدارسون اللغة استقصاء المشاكل التي 

  االنكليزية لغة اجنبية في استعمال االضافات االسمية
  قسم اللغة االنكليزية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة االنكليزية   2005

  
  

  
)166(  

  
)391(   CD No.

رائد عبد االله محمد حسين
لغة اجنبية للعبارات اكتساب الطلبة العراقيين متعلمي اللغة االنجليزية 

  االسمسة في المرحلة الجامعية
  قسم اللغة االنكليزية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة االنكليزية   2005
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אא
  

)167(  
  

)506(   CD No.

سامي بشير مطرود 
تقصي الصعوبات التي يواحهها طلبة الجامعات العراقية للغة االنكليزية لغة 

  نكليزية الى العربيةاجنبية في ترجمة الجمل البسيطة من اال
  قسم اللغة االنكليزية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة االنكليزية   2006

  
  

  
)168(  

  
)433(   CD No.

سرى عباس عبيد
تمييز وانتاج القطع لدى الطلبة الجامعيين العراقيين دارسي اللغة االنكليزية 

  لغة اجنبية
  قسم اللغة االنكليزية   االساسيةالتربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة االنكليزية   2005

  
  

  
)169(  

  
)429(   CD No.

شهالء عبد الكاظم هادي
  استعمال الطلبة العراقيين متعلمي اللغة االنكليزية لغة اجنبية لفعل الكالم الوعد

  قسم اللغة االنكليزية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة االنكليزية   2005
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אא
  

)170(  
  

)395(   CD No.

الحيدريمنى علي دشر 
التي يواجهها متعلموا اللغة االنكليزية لغة اجنبية في استقصاء الصعوبات 

  تمييز العالقات بين العبارات الظرفية الدالة على السبب والغرض والنتيجة
  قسم اللغة االنكليزية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة االنكليزية   2005

  
  

  
)171(  

  
)305(   CD No.

منى محمد عباس
اقيين من متعلمي اللغة االنكليزية لغة استقصاء ادراك الطلبة الجامعيين العر

  اجنبية لمفردات المطالعة
  قسم اللغة االنكليزية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة االنكليزية   2005

  
  

  
)172(  

  
)477(   CD No.

الجباويميس فليح حسن
البحث في معرفة واستخدام طلبة الجامعة العراقييين الدارسين للغة االنكليزية 

   الهامشيةلغة اجنبية افعال
  قسم اللغة االنكليزية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة االنكليزية   2005
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אא
  

)173(  
  

)469(   CD No.

الغرابيهدى كاظم محمد 
اداء طلبة الكلية العراقيين الدارسين للغة االنجليزية لغة اجنبية في استعمال 

  ادوات الربط الترتيبية
  قسم اللغة االنكليزية  التربية االساسية   كلية بلباجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة االنكليزية   2005

  
  

  
)174(  

  
)436(   CD No.

وئام مجيد محمد
تمييز وانتاج الطلبة الجامعيين العراقيين الدارسين للغة االنكليزية لغة اجنبية 

  للمصدر المشطور
  قسم اللغة االنكليزية  التربية االساسية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    طرائق تدريس اللغة االنكليزية   2005
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  א
)175(  

  
)511(   CD No.

الفتالوياحسان جبار كاظم 
  ثنائية وثالثية التبولوجياحول التراص الفوقي في الفضاءات ال

  قسم الرياضيات  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2006       

  
  

  
)176(  

  
)14(   CD No.

احمد نجم عبداهللا
  الحلول التماثلية للمعادالت التفاضلية من الرتبة الثانية

  قسم الرياضيات  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)177(  

  
)513(   CD No.

ازل جعفر موسى ميره
دراسة :فضل المجتمعات الثنائية الحدين طرق التسلسلية البيزية الختبار ا
  كارلو - مقارنة باستخدام محاكاة  مونتي 

  قسم الرياضيات  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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  א
)178(  

  
)47(   CD No.

اكتفاء ضياء جليل 
  دلتا المفتوحة في الفضاءات الثنائية التبولوجيا

  قسم الرياضيات  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)179(  

  
)515(   CD No.

بشرى حسين عليوي
  منطق المظبط مع المويجات والشبكات العصبيةمنظور جديد لجمع ال

  قسم الرياضيات  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)180(  

  
)354(   CD No.

جنان حمزة فرهود
  حول النظرية التوزيعات التقاربية

  قسم الرياضيات  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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  א
)181(  

  
)360(   CD No.

حسنين قسام زيدان 
  حول مجاميع جولية

  قسم الرياضيات  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)182(  

  
)15(   CD No.

سعوديالمرواسي عدنان حميد
  حول الخواص التقاربية لمقدرات االمكان االعظم

  قسم الرياضيات  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)183(  

  
)508(   CD No.

زاهر عبدالهادي حسن
  استخدام بعض النماذج الرياضية النظمة المعولية

  قسم الرياضيات  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2006       
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  א
)184(  

  
)326(   CD No.

عزاويزاهرديبس 
on semi -open and regular -open sets to nearly pti- 

continuous mappings  
  قسم الرياضيات  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)185(  

  
)43(   CD No.

الركابيظاهر والي فريح
  انماط جديدة من التليفات

  قسم الرياضيات  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)186(  

  
)48(   CD No.

الصافيعبدالستار علي حسين
  التخطيط الفوضوي الثنائي االبعاد

  قسم الرياضيات  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       
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  א
)187(  

  
)430(   CD No.

عالء عريس عبدالرؤوف 
  المجموعة المفتوحة تقريباً في الفضاءات  ثنائية التبولوجيا

  قسم الرياضيات  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)188(  

  
)516(   CD No.

كاوة احمد حسن
  حول دالة هينون

  قسم الرياضيات  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2006       

  
  

  
)189(  

  
)293(   CD No.

محمد يحيى عبد علي
  حول فضاءات ريز

  قسم الرياضيات  التربية   كلية ابلبجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       
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  א
)190(  

  
)363(   CD No.

نجالء فالح حميد 
  التطورات المقترحة لنظام سري لألقواس

  قسم الرياضيات  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)191(  

  
)517(   CD No.

هلكورد محمد درويش
  التقريب الحافظ للشكل

  قسم الرياضيات  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)192(  

  
)116(   CD No.

الحسناويوسن عباس جاسم
 على توزيعات احتمالية باستخدام الهندسة تطبيق مبرهنة الغاية المركزية

  التفاضلية
  قسم الرياضيات  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2006       
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  א
)193(  

  
)442(   CD No.

الجيالويابتسام عمران راضي 
الضغط والحرارة في بعض خواص بلورة الماس باستعمال طريقة تاثير 

  فوك -هارتري 
  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)194(  

  
)366(   CD No.

البيرمانياحسان ضياء جواد
  تاثير اشعة كاما في بعض الخواص الفيزيائية لبوليمر زان ثان سليلوز

  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)195(  

  
)174(   CD No.

الزبيدياالء  فرحان سلمان
  تاثير بعض  الظروف الجوية في تلف المطاط

  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  

69



  א
)196(  

  
)310(   CD No.

باسم محيسن محمد 
زيادة مقاومة سبائك االلمنيوم المستخدمة في صناعات الفضاء لدرجات 

  الحرارة العالية
  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       

  
  

  
)197(  

  
)73(   CD No.

بيعي مهديبشائر صالح
معالجة نظرية للتركيب الحزمي للبلورة الجرمانيوم باستخدام طريقة االهمال 

  المتوسط للتداخل التفاضلي
  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)198(  

  
)214(   CD No.

حيدر صادق جعفر
  حساب االنماط الشعاعية والخصائص لهوائيات كسورية

  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       
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  א
)199(  

  
)21(   CD No.

بيعيرائد مجيد 
  تصميم وانجاز منظومة عمل مسيطر عليها حاسوبيا لتطبيقات اللحام بالليزر

  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)200(  

  
)509(   CD No.

صبا عبد الزهرة عبيد
ايجاد مدى وقدرة االيقاف لدقائق الفا وبيتا في اشباه الموصالت التنقية 

  والمطعمة
  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2006       

  
  

  
)201(  

  
)365(   CD No.

حيمعباس حسن ر
،    B رودامين،  G 6رودامين -دراسة المستويات التذبذبية للصبغات 

 - FT-  باستخدام مطياف االشعة  تحت الحمراء -فلورسين ،  G بايروننيين
IR )  

  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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  א
)202(  

  
)497(   CD No.

علي عبد ابو جاسم 
   طبقتينقياس عامل تراكم اشعة كاما في الماء كدرع متعدد الطبقة ودرع ذي

  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)203(  

  
)189(   CD No.

غصون جليل ابراهيم
- دراسة تاثير عوامل التحضير على الخواص التركيبية والكهربائية الغشية

cdSe1-x Tex-  
  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)204(  

  
)443(   CD No.

فارس محمد علي
الكهربائية تحضير عازل حراري سيراميكي من مخلفات محطات توليد الطاقة 

  ودراسة بعض خصائصه الفيزياوية و الكيمياوية
  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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  א
)205(  

  
)335(   CD No.

فدوى حمادي عباس 
دراسة تاثير الدالة الحامضية وبعض ظروف التشكيل على الخواص 

  الكهربائية للجسم البورسليني الشكل من مواد محلية عراقية
  ءقسم الفيزيا  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)206(  

  
)362(   CD No.

الجنابيمحسن كاظم مطلب
الزوجية  -الزوجية  -  108 - 98-دراسة التركيب النووي لنظائر الروثنيوم 

  1 -باستعمال نموذج البوزونات المتفاعلة  
  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)207(  

  
)125(   CD No.

المعموريمحمد حمزة خضير
  الحاسوبيةتصميم وبناء ماسح ليزري هولوغرافي باستخدام الهولوغرامات 

  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2001       
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  א
)208(  

  
)440(   CD No.

محمد غانم مردان 
حسابات المجال المتوافق ذاتيا لتاثير الضغط ودرجة الحرارة في بعض 

  خواص بلورة القصدير الرمادي
  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)209(  

  
)274(   CD No.

محمد هادي شنين
يكانيكة للمونة الحرارية دراسة تاثير المعاملة الحرارية في الخواص الم

  المستعملة في افران الصهر
  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       

  
  

  
)210(  

  
)9(   CD No.

الحلومحمود مسافر عبيس
دراسة تاثير الضغط في خواص بلورة السيليكون باستعمال طريقة شبه 

  تجريبية
  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       
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  א
)211(  

  
)158(   CD No.

مرتضى شاكر اسود 
شعاعي للمياه السطحية الجوفية والرواسب في محافظة دراسة تاثير النشاط اال

  بابل
  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)212(  

  
)286(   CD No.

المسعودينجاح كاظم عكيان
دراسة تاثير الظروف البيئية في متراكبات البولي اثيلين عالي الكثافة المدعم 

  باسود الكاربون
  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       

  
  

  
)213(  

  
)393(   CD No.

ر مصطفىنورس حيد
اللونة في االنظمة الموشورية  -انتقال الموجات االجهادية المرنة 

  والالموشورية
  قسم الفيزياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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  א
)214(  

  
)120(   CD No.

احمد شوقي 
  تاج زجاج الرماد وتطبيقاته على االطيان العراقيةان

  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)215(  

  
)358(   CD No.

احمد علي عبد الصاحب
 - االستخالص السائلي لعنصر البالديوم باستخدام المركبين الناتجين

DB24C8 , DB18C6  -  
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)216(  

  
)315(   CD No.

الحسناوياحمد كاظم عباس
  واستعماله في التفاعالت الضوئية CaO-CoO تحضير العامل المساعد

  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       
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  א
)217(  

  
)134(   CD No.

ازهار عبيس غالي 
باستعمال الكاشف العضوي  (VI- والمولبيدينوم  -VI- التقدير الطيفي للكروم

  ريزورسينول -2-نايترو -6- -4الجديد 
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) رماجستي(رسالة 
2003       

  
  

  
)218(  

  
)498(   CD No.

الشمرياالء عبادي حبيب
خالل  SDS تقدير الطاقة الحرة لنفاذية المركبات البايروثرويدية  وتاثرها

  المحاليل المصوبنة االيونية مع بعض مكونات السلسلة التنفسية
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)219(  

  
)423(   CD No.

امل صباح عبد اهللا
لفعالية البايولوجية للزيت الطيار المستخلص من عزل وتشخيص ودراسة ا

  الزعتر المحلي
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  

77



  א
)220(  

  
)356(   CD No.

القيماياد فاضل محمد حسين 
دراسة قابلية امتزاز الفينول والكلوروفينول من محاليلها المائية باستخدام 

  البوليمرات الجديدة المحضرة من االتايلكايت
  قسم الكيمياء  علومال   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)221(  

  
)340(   CD No.

ايمن عبد الرسول جواد
 - 4- -بنزوثيازونيل ازو  - 2- برومو  -6- -2تحضير الكاشف العضوي 

  (II- كلورو فينول واستخدامه في التقدير الطيفي االيوني للنيكل
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)222(  

  
)184(   CD No.

المياحيباسم عبد الحسين
ارة الخلفية لطيف اشعة كاما والكاشف دراسة المواد بواسطة قمة االستط

  Na-Tt الوميضي
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  

78



  א
)223(  

  
)464(   CD No.

الشمريجاسم محمد عبد الحسين 
مع الكاشف العضوي  -Pt, Pd , Ni- تحضير معقدات بعض الفلزات االنتقالية

-هيدروكسي  - 2-}  ازو ) بنزويتازوليل  -  2 -ميثل  -6 -{  -1الجديد 
  النفثويك ودراسة بعض خصائصها الطيفية والفيزياويةحامض  - 3

  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)224(  

  
)157(   CD No.

حسين عبد محمد صالح
تحضير ودراسة الخصائص و التأثير البايلوجي لعدد من اصباغ االزو 

  الجديدة ومعقداتها مع عدد من االيونات الفلزية
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
2003       

  
  

  
)225(  

  
)213(   CD No.

اخل حسن ناصرد
  نمط مستحدث للتحليل بالحقن الجرياني

  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
2002       

  

79



  א
)226(  

  
)338(   CD No.

سعاد طه سعد 
 -3- -2مع العضيدة  -IIB- تحضير ودراسة طيفية لعناصر المجموعة

  ثنائي فنيل ايميد ازول - 4,5 -) بروفنيل ازو 
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)227(  

  
)541(   CD No.

الخالدياسم عطيهعباس ج
االكسدة الضوئية المحفزة لكحوالت االليفاتية باستخدام ثاني اوكسيد التيتانيوم 

  المجرد والمحسس باالصباغ
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)228(  

  
)64(   CD No.

الطائيعبد السميع حسن حمود
عالقة جديدة بين فعالية انزيم السايتيدين دي امينز ومرض السرطان عبر 

  فرضية االكسدة
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كيمياء حياتية   2003
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  א
)229(  

  
)454(   CD No.

عقيل مهدي جريو 
- التقدير الطيفي اليونات الكروم والموليبيدنيوم والتنكستن باستعمال الكاشف 

6-me TACIP -  
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)230(  

  
)428(   CD No.

الربيعيعالء خضير هاشم كاظم
الخواص الكهربائية الضافة جديدة تحضير ودراسة السلوك البلوري والسائل و

  من توائم شف ومعقداتها
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    بلورات سائلة   2005

  
  

  
)231(  

  
)485(   CD No.

القيمفؤاد فاضل محمد حسن
دراسة التكسر الضوئي للتتراديكان في الهكسان كمذيب بوجود ثنائي اوكيد 

  التيتانيوم باستخدام تقنية مطيافية االشعة المركبة والفوق البنفسجية
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 

  

81



  א
)232(  

  
)164(   CD No.

فاطمة الزهراء جبار جاسم 
  يتانيوماالكسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزايل باستعمال  ثاني اوكسيد الت

  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)233(  

  
)126(   CD No.

لمى مجيد احمد
الثرموديناميكيا الستخالص معقدات المنغنيز والكوبلت مع  -الدراسة الحركية 

   في مذيبات مختلفة6 - كراون 18 -الكاشف ثنائي بنزو 
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    فيزيائية   2002

  
  

  
)234(  

  
)139(   CD No.

الجبوريمثنى صالح مشكور
اسة ومعالجة الحياة الصناعية المروفة التابعة للشركة العامة للصناعات در

  النسيجية في الحلة
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
2003       

  

82



  א
)235(  

  
)389(   CD No.

محمد مخيون كحلول 
باستعمال  (II- والزئبق (II- والكادميوم -II-التقدير الطيفي اليونات الخارصين

  ريزورسينول -) و نيرويتازوليل از-2 -نايترو -6- - 4الكاشف 
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)236(  

  
)344(   CD No.

محمود حسين هدوان
العالقة بين انزيم الكرياتين كاينيز و مضادات االكسدة في مرضى السكري 

  II ونوع I نوع
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كيمياء حياتية   2002

  
  

  
)237(  

  
)241(   CD No.

مهند موسى كريم
  مانيتول  - D تحضير مشتقات االورثو استر لسكر

  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  

83



  א
)238(  

  
)202(   CD No.

الرفيعيمهيمن محمد مجيد 
 Diben 20 - 18 - c 80 تحضير اقطاب انتقائية سائلة باستخدام المركب

wm -6  وتطبيقها في تقدير ايوني الكوبلت -II- والنيكل -II)  
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       

  
  

  
)239(  

  
)244(   CD No.

ندى علي صالح
  فركتوز  - Dمشتقات جديدة لسكرتحضير 
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)240(  

  
)425(   CD No.

الخفاجيندى يحي فيروز
االكسدة الضوئية المحفزة لبعض المركبات الكلوروفينولية في النظام العالق 

  المحفز صبغيا لثنائي اوكسيد التيتانيوم
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
2005       

  

84



  א
)241(  

  
)66(   CD No.

السلطانيي علي ملوحهناء عدا 
دراسات كيميائية حياتية في امصال مرضى اليبل البولي السرطانية وغير 

  السرطانية
  قسم الكيمياء  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
  

85



  אמ
)242(  

  
)205(   CD No.

اثير سايب ناجي 
دراسة بعض الصفات الفيزيائية و الكيميائية والتلوث البكتيري لمياه محطة 

  اسالة ناحية جرف الصخر في محافظة بابل
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       

  
  

  
)243(  

  
)300(   CD No.

احالم كاظم نعيم
 وراثية لتقييم مدى عالقة مياه الصرف الصحي -دراسة بكتريولوجية 

  للمستشفيات  بانتشار البكتريا المتعددة المقاومة  للمضادات الحيوية
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) دكتوراه(رسالة 
2004       

  
  

  
)244(  

  
)419(   CD No.

احمد يونس عبد
دم وكريات الدم البيض للمرضى حاالت مضادات االكسدة في مصل ال

  المصابين بداء السكري غير المعتمدعلى االنسولين
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كيمياء حياتية   2005

  

86



  אמ
)245(  

  
)103(   CD No.

الشمرياسيل عبدالستار مهدي 
   في العراق-.compositae Tragopogon L-دراسة تصنيفية للجنس 

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    نبات   2003

  
  

  
)246(  

  
)271(   CD No.

ئيالطااسيل محمد عمران
تاثير المستخلصات المائية لنبات اليوكالبتوس في مكافحة الشوفان البري 

Avena fatua والروبطة  lolium temulintun والكلغان  silybum 
marianum  

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    نبات   2004

  
  

  
)247(  

  
)25(   CD No.

الجبورياالء فاهم عباس
  دة اللبنيةدراسة االنواع البكتيرية المسببة لخمج الغ

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    احياء مجهرية   2003

  

87



  אמ
)248(  

  
)455(   CD No.

العابديامال فيصل لفته 
 carthamvsتاثير مستخلص الماء البارد الوراق وازهار نبات الكوب 

tinctarivsفي خصوبة ذكور الفئران البيض    
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الحيوان   2005

  
  

  
)249(  

  
)1(   CD No.

امال مرزه حسن
الحمى ,عية الخلطية في التهاب الكبد الفيروسي المزمن االستجابة المنا

  المتموجة وداء السكري
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    احياء مجهرية   1997

  
  

  
)250(  

  
)41(   CD No.

اياد محمد جبر
  التأثيرات المحتملة لتصريف المياه الصناعية على الهائمات النباتية

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  

88



  אמ
)251(  

  
)337(   CD No.

الجبوريرهجايفان ابراهيم م 
التغيرات االيضية للدهون والبروتينات خالل ظاهرة التعمير وعالقتها بتجذير 

  phaseolus aureaus Roxbعقل نبات الماش 
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    نبات   2005

  
  

  
)252(  

  
)276(   CD No.

الخفاجيبان عبدالحسين محمد مهدي
  .compositae crepis Lدراسة تصنيفية للجنس 

  الحياةقسم   العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    نبات   2004

  
  

  
)253(  

  
)155(   CD No.

الحسينيبتول ابراهيم حسين
  دراسة تاثير بعض المواد في تنشيط النطف البشرية

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الحيوان   2002

  

89



  אמ
)254(  

  
)29(   CD No.

الزبيديبشرى عباس 
دراسة مقارنة اجزاء الفم في بعض االجناس العراقية التابعة لعائلة نحل 

  االزهار
  ياةقسم الح  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الحيوان   2003

  
  

  
)255(  

  
)199(   CD No.

بلقيس عبد علي
  عزل وتشخيص بعض البكتريا و الفطريات المسببة اللتهاب االذن

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    احياء مجهرية   2002

  
  

  
)256(  

  
)44(   CD No.

بهاء حمدي حكيم
دراسة مقارنة لالستجابة المناعية المخاطية والجهازية لمرض البرية القيمة 

  المستدعية
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) دكتوراه(رسالة 
2004       

  

90



  אמ
)257(  

  
)472(   CD No.

تحرير  محمد نطاح 
  في خصوبة mgristica fragranslتاثير مستخلص بذور جوزة الطيب 

  ذكور الفئران البيض وبعض المعايير الوظيفية
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الحيوان   2005

  
  

  
)258(  

  
)510(   CD No.

الحميداويجميل جري يوسف
استعمال بعض العقاقير المثبطة مناعيا في عالج داء االكياس العدرية في 

  الفئران البيض
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
    الحيوان   2006

  
  

  
)259(  

  
)465(   CD No.

الفتالويحسن جميل جواد
   العراق-دراسة بيئية لنهر الفرات بين سدة الهندية وناحية الكفل 

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    بيئة   465
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  אמ
)260(  

  
)225(   CD No.

ن جبير حسينحسي 
تأثير المستخلص المائي ألربعة نباتات طبية و المغذيات في نهر الهائمات 

  النباتية في نهر الحلة
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    نبات   2000

  
  

  
)261(  

  
)20(   CD No.

حوراء وهاب عزيز
  دراسة البكتريا الملوثة والمكونة لألغشية الرقيقة الحيوية في حاويات الحليب

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    احياء مجهرية   2004

  
  

  
)262(  

  
)339(   CD No.

الجنابي,القاسمي حيدر شخير عيسى
 وفعالية Microspornm - Canisتأثير بعض العوامل البيئية في نمو الفطر 

  انزيم البرونيز
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 

    احياء مجهرية   339
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  אמ
)263(  

  
)507(   CD No.

حيدر شكور حسين 
   العراق-ابل التنوع االحيائي لمفصلية االرجل في حقول البحث في محافظة ب

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    بيئة   2005

  
  

  
)264(  

  
)247(   CD No.

الجنابيديارخليف فليفل
دراسة الحالة المناعية عند األطفال الملقحين بلقاح شلل األطفال في مدينة 

  الحلة
  قسم األحياء المجهرية  الطب   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    احياء مجهرية طبية   2006

  
  

  
)265(  

  
)224(   CD No.

رائد عباس كاظم
رية على بعض انواع االسماك في مزرعة اسماك التحري على الطفيليات القش

  الفرات ومبزل المحاويل المجمع في محافظة بابل
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الحيوان   2003
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  אמ
)266(  

  
)23(   CD No.

الطويلرنا صالح جبار 
مسح الفطريات المرافقة لغبار ارضيات و تربة بعض مدارس ومساجد 

  وفنادق مدينة الديوانية
  قسم الحياة  العلوم   كلية ابلبجامعة ) ماجستير(رسالة 
    احياء مجهرية   2004

  
  

  
)267(  

  
)382(   CD No.

زينب قدير احمد
تاثير الشيخوخة على الكلوبيولين المناعي البولي لمرضى التهاب المجرى 

  البولي
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    احياء مجهرية   2005

  
  

  
)268(  

  
)272(   CD No.

الزبيديزينب هادي
  وتاثيرها على Ancylostoma duodenaleاالصابة بالدودة الشصية  

  مشيمش في محافظة بابلصورة الدم في قرية 
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الحيوان   2002
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  אמ
)269(  

  
)121(   CD No.

زينة هادي عبيد 
دراسة محتبرية لتأثير انزيم الكايتنيز في عملية التضاد بين الفطرين 

Trichodermo harzianum Rifai Rhizoctouia ni kuhn  
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    نبات   2006

  
  

  
)270(  

  
)192(   CD No.

االعرجيسعد مرزا حسين
  دراسات وراثية لحاالت سرطان عنق الرحم في النساء

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الحيوان   2002

  
  

  
)271(  

  
)379(   CD No.

سلمان عزيز عدوس
دراسة االستجابة المناعية في المرضى المصابين بالتهاب االذن الوسطى 

  البكتيري المزمن
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) دكتوراه(رسالة 
    أحياء مجهرية   2005
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  אמ
)272(  

  
)150(   CD No.

الجبوريكاظمسماح احمد  
التحوير المناعي التجريبي المحدث ببعض االدوية والمواد الكيمياوية في 

  االرانب
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    أحياء مجهرية   2003

  
  

  
)273(  

  
)148(   CD No.

الماشطةسنان عبداللطيف محمد
  دراسة بعض الصفات الفيزياوية والمناعية للكتينات بذور بعض النباتات

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    أحياء مجهرية   2003

  
  

  
)274(  

  
)11(   CD No.

سوسن سمير هادي تاج الدين
دراسة العسرة في مياه نهر الحلة وكيفية معالجتها لغرض االستعالمات 

  الصناعية في الشركة العامة الصناعات النسيجية
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    بيئة   2004
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  אמ
)275(  

  
)45(   CD No.

الربيعيشيماء احمد رحيم عبد اهللا 
 سن اليأس وهرمون محرض تاثير حقن مرهون محرض القند البشري في

النقد المشيجي في خصوبة ذكور الفئران البيض البالغة وبعض معايير الدم 
  الكيموحياتية

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الحيوان   2003

  
  

  
)276(  

  
)49(   CD No.

السلطانيشيماء جاسم محيمد
بايولوجية جراثيم فاقدة الجدار المشتركة مع خمج الحمى المعوية المتخفي في 

  االنسان
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    ء مجهريةاحيا   2003

  
  

  
)277(  

  
)197(   CD No.

صادق كاظم لفتة
  دراسة تأثير بعض المستخلصات النباتية في نمو الطحالب

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    نبات   2003
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  אמ
)278(  

  
)141(   CD No.

الخفاجيصالح مهدي مصطفى 
  واشتراك التوابع الكروموسومي عند المرضى المصابين Cدراسة التحزم  

  ة النطفيةبانعدام النطفية وقل
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الحيوان   2001

  
  

  
)279(  

  
)6(   CD No.

الزياديطالب فاضل عباس
   في مضادات االكسدة الحيوية وعالقته F2x -PGF2xتاثير الموثين  

  بمختلف المتغيرات الكيموحيوية في الفئران البيض
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الحيوان   2003

  
  

  
)280(  

  
)294(   CD No.

عبدالصمد عليوي حسن
  - نسيجية-دراسة وظيفية -ائي في االبل وحيدة السنام االتزان الم

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) دكتوراه(رسالة 
2004       
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  אמ
)281(  

  
)259(   CD No.

الدليميعبداهللا عودة علوان 
دراسة تأثير العناصر الضئيلة و العوامل المضادة في مستوى اندول حامض 
الخليك من خالل فرضيةاالكسدة التي تحدث خالل ظاهرة التعمير في عقل 

  PHASSEOLUS AUREUS ROXBالماشي 
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    نبات   2004

  
  

  
)282(  

  
)490(   CD No.

السالميعدنان كريم عبدالسالمي
دراسة مقارنة لإلستجابة المناعية المخاطية والجهازية المتخصصة بنوعين 

   في االرنبShigellaمن الجنس 
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) دكتوراه(رسالة 
2005       

  
  

  
)283(  

  
)343(   CD No.

البيرمانيعروبة كطوف
رازية في تشخيص الخمج البكتري اللتهاب الثدي لدى النساء دور المناعة االف

  المرضعات
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    احياء مجهرية   2005
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  אמ
)284(  

  
)298(   CD No.

عفاف خيري اسماعيل شويخ 
  تاثير بعض موانع الحمل في بعض معايير الدم الكيموحيوية

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الحيوان   2004

  
  

  
)285(  

  
)204(   CD No.

الجبوريعقيل حنظل طارش
  تاثير االندروجينات في تنشيط النطف لعينات المني المعمرة في الزجاج

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الحيوان   2004

  
  

  
)286(  

  
)488(   CD No.

الحسناويعالء طارق شاكر
 المعوية والطفيليات الخارجية في الجاموس -الحيوانات االبتدائية المعدية 

Bubalus bubalisفي مدينة الحلة   
  قسم الحياة  العلوم   كلية بلباجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الحيوان   2005
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  אמ
)287(  

  
)207(   CD No.

الموسويعلي كاظم نعمة 
  Rattus rattusالتاثيرات السمية لاللمنيوم والكروم على الجرذ االبيض 

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
    الحيوان   2004

  
  

  
)288(  

  
)359(   CD No.

الخفاجيعلي مالك سعد ربيع
  دراسة لكتينات بذور الخيار و الحنظل باستعمالها محورات مناعية في االرنب

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)289(  

  
)10(   CD No.

علياء سلمان مهدي
  العراق/الخصائص البيئية لمياه الصرف في معمل دباغة بغداد 

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    بيئة   2004
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  אמ
)290(  

  
)355(   CD No.

عماد هادي حميد 
  في محافظة بابلC,Bدراسة وبائية مصلية اللتهاب الكبد الفيروسي لنمطي

  قسم الحياة  ومالعل   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    احياء مجهرية   355

  
  

  
)291(  

  
)211(   CD No.

العامريقاسم محمد علي
تاثير الفياكيرا على عملية نشاة  النطف ومعايير الدم الفسلجية في ذكور 

  الفئران البيض
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الحيوان   2004

  
  

  
)292(  

  
)383(   CD No.

لبنى عبدالعظيم مجيد موسى
  ي الحيتأثير لكتينات بذور بعض النباتات المشطرة للخاليا اللمفاوية النائية ف

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    احياء مجهرية   383
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  אמ
)293(  

  
)505(   CD No.

الشالهلبنى عبدالمطلب حكيم 
دراسة تأثير بعض العوامل البيئية في عدد من الجوانب الفسلجة للفطر 

Rhizoctonia Solani Kuhnفي المختبر  
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    بيئة وتلوث   2006

  
  

  
)294(  

  
)5(   CD No.

الحيدريمحمد جواد صالح
سدة -رات البيئية لمياه الصرف الصناعي العامة للصناعات الكيميائيةالتأثي

  الهندية
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    بيئة   2003

  
  

  
)295(  

  
)299(   CD No.

السعديمحمد عبد كاظم حسن
دراسة تقيمية للوظائف المناعية الخلوية لمرضى الخمول المناعي  المصابين 

  بالتدرن الرئوي
   الحياةقسم  العلوم   كلية بابلجامعة ) دكتوراه(رسالة 
    احياء مجهرية   2004
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  אמ
)296(  

  
)344(   CD No.

محمود حسين هدوان 
العالقة بين انزيم الكرياتين كاينيز و مضادات االكسدة في مرضى السكري 

  II ونوع Iنوع 
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الكيمياء الحياتية   2002

  
  

  
)297(  

  
)291(   CD No.

الموسويمالك ماجد
  الطفيليات المعوية عند المصابين باالسهال في محافظة كربالء

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    أحياء مجهرية   2004

  
  

  
)298(  

  
)215(   CD No.

الشكريميساء صالح مهدي
دراسة بعض الجوانب البكتريولوجية والوراثية لعزالت من بكتريا 

Acinetobactesمعزولة من مرضى في مدينة الحلة  
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    احياء مجهرية   2003
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  אמ
)299(  

  
)8(   CD No.

الجبوريميساء عادل هادي 
 وبذور F2فذ لتأثير الموثين دراسة بالمجهر االلكتروني النا

في الفعالية الخلوية للبنكرياس .Trigonella Faenum -graecum Lالحلبة
  في ذكور الفئران البيض

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الحيوان   2004

  
  

  
)300(  

  
)381(   CD No.

السلطانيناظم عذاب
  الخميج البكتيري المتخفي في المرضى المصابين بذات الرئة

  قسم الحياة  العلوم   كلية لبابجامعة ) ماجستير(رسالة 
    أحياء مجهرية   381

  
  

  
)301(  

  
)415(   CD No.

الطائيندى سعد ناجي
  تأثير الكادميوم في خصوبة ذكور االرانب المحلية

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الحيوان   2005
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  אמ
)302(  

  
)409(   CD No.

نهى فالح كاظم 
  تنوع الطحالب وعالقتها ببعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لنهر الحلة

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    بيئة   2005

  
  

  
)303(  

  
)399(   CD No.

تميميالهدى جاسم محمد
- Helian theaدراسة تصنيفية وتشريحية لبعض اجناس عشيرة 

compositea-  
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    نبات   2005

  
  

  
)304(  

  
)210(   CD No.

ورقاء محمد شريف
  تأثير عدد الريات والرش بمستخلص الكجرات في نمو و حاصل نبات الماش

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    نبات   2004
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  אמ
)305(  

  
)95(   CD No.

زهرة هندي طاهروسام عبدال 
و السيطرة عليه باستعمال  72.1التردي البكتيري الهوائي لمستحلب الزيت 

  بعض المضادات
  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) دكتوراه(رسالة 
    احياء مجهرية   2003

  
  

  
)306(  

  
)266(   CD No.

وسن مضر حسين
  التمثيل الكيمياوي الفيزياوي لفعالية المستخلصات النباتية

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    نبات   2003

  
  

  
)307(  

  
)421(   CD No.

لبانالوالء صالح حسن
  دراسة وراثية للمرضى المصابين بالالنطفية وقلة النطف ووهن النطف

  قسم الحياة  العلوم   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الحيوان   2005

  

107



אא א
 )308(  

  
)247(   CD No.

الجنابيديار خليف فليفل 
طفال في مدينة دراسة الحالة المناعية عند االطفال الملقحين بلقاح شلل اال

  الحلة
    الطب   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    احياء مجهرية   2006

  
  

  
)309(  

  
)374(   CD No.

الخفافدينا محمد رؤوف
  عزل وتشخيص البكتريا من المرضى المصابين بحب الشباب

    كلية الطب   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    احياء مجهرية طبية   2005

  
  

  
)310(  

  
)107(   CD No.

رافد سالم عوض
ترانسفريز والكلوتاثايون المختزل كدوال ورقية -اس  - انزيم الكلوثاثايون 
  لسرطان المثانة

    كلية الطب   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الكيمياء الحياتية السريرية   2006

  

108



אא א
 )311(  

  
)410(   CD No.

رشا عبدالمهدي فليح 
اميز المنتج من قبل بعض البكتريا  السالبة االهمية السريرية إلنزيم البيتاالكت

  والموجبة لصبغة غرام
    كلية الطب   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    احياء مجهرية طبية   2005

  
  

  
)312(  

  
)364(   CD No.

الواردرشا موسى
دراسة حول تأثير زيت الحبة السوداء على االستجابة المناعية للقاح شلل 

  االطفال
    كلية الطب   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    احياء مجهرية   2005

  
  

  
)313(  

  
)327(   CD No.

الصائغليل جباررفل ج
دراسة لبعض الجوانب السريرية والبكتيرية للمرضى المصابين بالتهاب الكلية 

  المزمن في مستشفى الحلة التعليمي
    كلية الطب   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    احياء مجهرية   2005
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אא א
 )314(  

  
)302(   CD No.

المرزوكيعلي حسين محمد 
انشاء الفيروس الدوار والمرضات المعوية المسببة لألسهال الحاد في رضع 

  الحلة
    كلية الطب   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    حياء المجهرية الطبيةاال   2004

  
  

  
)315(  

  
)452(   CD No.

الحميريعمار عباس سلمان ديكان
 Bordetellaدراسة لبعض الخصائص الوبائية والمصلية الصابات الـ

perlussis  في محافظة بابل  
    كلية الطب   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    احياء مجهرية طبية   2005

  
  

  
)316(  

  
)330(   CD No.

لميس عبد الرزاق عبداللطيف
من النساء المصابات  streptococcus agalatiae عزل وتشخيص بكتريا

  بالتهاب المهبل في مدينة الحلة
    كلية الطب   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    احياء مجهرية طبية   2005
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אא א
 )317(  

  
)411(   CD No.

نيران كاظم فرهود 
عزول وتشخيص البكتريا عن المرضى المصابين بالتهاب ملتحمة العين في 

  مدينة الحلة
    لطبكلية ا   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    احياء مجهرية طبية   2005
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אא
 )318(  

  
)13(   CD No.

حسان مسلم عبد الكريما 
تحليل الصفائح السميكة المصنوعة من الكونكريت المسلح والمستندة على 

  التربة باستعمال طريقة العناصر المحددة
  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)319(  

  
)350(   CD No.

اسرار سعيد عبد االمير
   في مدينة الحلةدراسة تحليلية لطلب الماء المنزلي

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       

  
  

  
)320(  

  
)390(   CD No.

افراح عبود حسن
  ازالة الصبغة الزرقاء من مياه المخلفات بعملية االمتزاز بالفحم المنشط

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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אא
 )321(  

  
)482(   CD No.

بيعيامير طعمة كمال 
ر االحمال التحليل الالخطي لالعتاب الخرسانية المسبقة الجهد تحت تأثي

  المركبة لقوى القص وااللتواء
  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)322(  

  
)163(   CD No.

انتظار جابر عيدان
  تحسين اداء الشب المنتج محليا

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)323(  

  
)208(   CD No.

الموسويايمان مهدي
  النموذج التصادفي المتعدد المواقع لخواص متغيرات الماء لنهر الحلة

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) اجستيرم(رسالة 
2003       
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אא
 )324(  

  
)503(   CD No.

ايوب عباس ابراهيم 
التحليل الالخطي لالعضاء الخرسانية المسلحة لاللياف الحديدية تحت االحمال 

  الدورية
  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)325(  

  
)462(   CD No.

بهاء حسين محمد
  تحليل االنبعاج وما بعد االنبعاج للصفائح المجساة بطريقة العناصر المحددة

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)326(  

  
)36(   CD No.

الفتالويثائر جبار مزهر
  تقييم االعتمادية الضعف والمرونة لخزان سد حديثة

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       
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אא
 )327(  

  
)493(   CD No.

علوشجنان جواد حسن 
تاثير امالح الكبريتات الموجودة في الركام الناعم على تشققات انكماش 

  رسانية المقيدة من النهايةالجفاف في االعضاء الخ
  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)328(  

  
)198(   CD No.

النصراويجواد طالب
تحليل بعد االنبعاج المرن الفوالذية المستوية ذات المرابط والمستندة على 

  اسس
  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)329(  

  
)267(   CD No.

عماشحيدر كاظم
ئح الرقيقة الغير المضبطة تحليل ما بعد االنبعاج وما بعد الخضوع للصفا

  بطريقة الفروقات المحددة
  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       
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אא
 )330(  

  
)377(   CD No.

الصائغحيدر مفيد عبد الحسين 
التصميم االمثل للمنشأت اللوحية والقشرية اعتمادا على التحليل الالخطي 

  بالعناصر المحددة
  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)331(  

  
)183(   CD No.

الخالدياء هاشمخالد صف
  دراسة اعتمادية محطة الكرخ لمعالجة المياه الثقيلة

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)332(  

  
)223(   CD No.

خلد احمد جاسم عبد الواحد
  الخرسانة المقاومة للحوامض باالشارة الى مونة الكبريت

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       
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אא
 )333(  

  
)459(   CD No.

مشيرخمائل عبد المهدي 
صر المحددة للعتبات الخرسانية المسلحة العميقة ذات التحليل الالخطي بالعنا

  فتحات
  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)334(  

  
)37(   CD No.

الحسينيذو الفقار رزاق
  تحليل وتقييم متطلبات تجهيز الماء لمدينة الحلة

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       

  
  

  
)335(  

  
)26(   CD No.

القزوينيرشا صالح
  اعادة استخدام وتدوير فضالت المياه الصناعية في معامل نسيج الحلة

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       
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אא
 )336(  

  
)209(   CD No.

رواء شاكر عبد الرضا 
  تاثير المواد الدقيقة التجزئة على بعض خواص مونة السمنت

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       

  
  

  
)337(  

  
)19(   CD No.

رياض حامد مطلب
  لالعملية القصوية لسد مكحو

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       

  
  

  
)338(  

  
)186(   CD No.

سجاد عامر حمزة
التحليل الالخطي وتقصي المقاومة القصوى للمنشات السطحية الخلوية 

  المنحنية افقيا
  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       
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אא
 )339(  

  
)130(   CD No.

سجاد عامر حمزة 
التحليل الالخطي وتقصي المقاومة القصوى للمنشأت السطحية الخلوية 

  ية افقياالمنحن
  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)340(  

  
)119(   CD No.

الخفاجيعلي حسون نهاب
  مقاومة الصدأ والتأكل السطحي للخرسانة المسلحة بااللياف الكتان

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)341(  

  
)235(   CD No.

عماد حبيب عبد
  استقرارية السد الممنطق المصاحبة للهبوط غير المستقر

  قسم المدني  لهندسةا   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       
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אא
 )342(  

  
)175(   CD No.

قيس حاتم محمد 
  اعداد نظام خبير لتشغيل سدة متعددة االغراض والمنشأت

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)343(  

  
)230(   CD No.

الحسينيمحمد شامل محمد
  تاثير غبار افران السمنت على بعض الخواص الميكانيكة للخرسانة

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)344(  

  
)74(   CD No.

عبد االمير صبيحمحمد 
  حل العناصر المحددة لمشكلة التسرب غير المحصور باعتماد سد القادسية

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       
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אא
 )345(  

  
)105(   CD No.

الخفاجيمحمد منصور كاظم 
  تشققات االنكماش للسقوف الخرسانية المعرضة للحريق

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)346(  

  
)123(   CD No.

مرزة كريم عمران
  ب النار على بعض الخواص الميكانيكة للخرسانةتأثير له
  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)347(  

  
)424(   CD No.

التميميمسلم عبد االمير خضير
  التحليل الالخطي لالعتاب الخرسانية المنحنية افقيا والمستندة على اسس مونة

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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אא
 )348(  

  
)115(   CD No.

الجنابيمصعب عايد كصب 
مثل للمنشأت الخرسانية المسلحة الثالثية االبعاد على التحليل التصميم اال
  الالخطي
  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)349(  

  
)376(   CD No.

منى حاتم جابر
  التحليل الالخطي للمنشأت الخلوية ذات عمق متغير خطياً

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)350(  

  
)494(   CD No.

منى محمد كريم
  رسانية المسلحة المتعرضة الى لهب النارتحري سلوك وخواص البالطات الخ

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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אא
 )351(  

  
)270(   CD No.

ميثم كريم حمزة 
التحليل الالخطي بالعناصر المحددة للقشريات االسطوانية والصفائح المطوية 

  من الخرسانة المسلحة مع اعتاب طرفية
  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)352(  

  
)206(   CD No.

نبيل حسن علي
يل الديناميكي بطريقة العناصر المحددة للصفائح المطبقة والمركبة من التحل

  ضمن تاثير االخماد
  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       

  
  

  
)353(  

  
)128(   CD No.

الموسويواقد حميد حسن
  التصميم االمثل للسيطرة على النضح تحت المنشات الهيدروليكية

  قسم المدني  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       
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אא
 )354(  

  
)35(   CD No.

الشكريحسين كاظم حلواص 
  تصميم أخذة هواء فوق صوتية متناظرة حول محورها

  قسم الميكانيك  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)355(  

  
)97(   CD No.

بديررنا علي حسين
  حسابات الجريان بين ريش التوريين الغازي

  قسم الميكانيك  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)356(  

  
)28(   CD No.

الوائليساهر راقم رحيم
  النمذجة الرياضية لخواص المائع خالل واقعة مضخة تايذة

  قسم الميكانيك  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       
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אא
 )357(  

  
)38(   CD No.

القالبيضياء عبد الحسين جاسم 
  منظومة التبريد المركبة

  قسم الميكانيك  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ستيرماج(رسالة 
2003       

  
  

  
)358(  

  
)463(   CD No.

الصائغعلي صفاء نوري مرزوك
  االبعاد المثلى للزعانف الحلقية غير المتناظرة

  قسم الميكانيك  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)359(  

  
)347(   CD No.

علي نعمان ابراهيم
االنسياب االضطرابي المتطور وانتقال الحرارة خالل مجاري مستطيلة دائرية 

  المقطع
  قسم الميكانيك  الهندسة   كلية ابلبجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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אא
 )360(  

  
)394(   CD No.

فاروق حسن علي 
  دراسة تجريبية وعددية النظمة مغاطس حرارية مزعنفة

  قسم الميكانيك  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)361(  

  
)420(   CD No.

قصي رشيد عبد االمير
تطوير موديل للتحليل الثرموديناميكي تحلية الوقود التي تعمل على 

   االوكسجين-الهيدروجين 
  قسم الميكانيك  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)362(  

  
)89(   CD No.

المياحيليث حسن جواد
  تصميم محرك يعمل بالقدح رباعي الشوط من الناحية الحرارية

  قسم الميكانيك  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       
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אא
 )363(  

  
)251(   CD No.

الجنابيمحمد يوسف جبار 
  انتقال الحرارة بين جسمين في عملية الدرفلة

  قسم الميكانيك  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       

  
  

  
)364(  

  
)316(   CD No.

ء علي حسيننجال
  نمذجة التوزيع الحراري خالل ريشة توربين مبردة بالهواء

  قسم الميكانيك  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       

  
  

  
)365(  

  
)250(   CD No.

نصير عبودي مدلول
التصميم الديناميكي الهوائي ونمذجة التنبؤ بعمل صف الريش الثابت ذات 

  تدفق محوري
  قسم الميكانيك  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2001       
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אא
 )366(  

  
)456(   CD No.

عبد االميرنوال حسين  
تحري نظري لالهتزاز الحر المتناظر محوريا للقشريات النحيفة المتماثلة 

  الكروية المفلطحة
  قسم الميكانيك  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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א א
 )367(  

  
)118(   CD No.

العمارجميل حبيب غازي مينهل 
  اعات الفضاءتحسين االستقرارية الحرارية لسائل االلمنيوم المستخدمة في صن

  قسم المواد  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)368(  

  
)102(   CD No.

القيسيحسين كمر محمود
  تحضير مواد ماصة للموجات

  قسم المواد  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)369(  

  
)81(   CD No.

حنين زهير ناجي
  وحدة االتجاهتحليل االلية الدقيقة لمواد مقواة بالياف م

  قسم المواد  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       
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א א
 )370(  

  
)177(   CD No.

حيدر غازي حسن 
دراسة العوامل المؤثرة في تالصق االسالك المعدنية والياف النايلون بمطاط 

  االطار
  قسم المواد  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)371(  

  
)457(   CD No.

الطائيزهير طالب خليف
  االكساء بالغمر

  قسم المواد  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)372(  

  
)413(   CD No.

العبيديزينب فاضل كاظم
  االستقرارية الثرموديناميكية  للتركيب الجزيئي

  قسم المواد  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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א א
 )373(  

  
)483(   CD No.

الخفاجيسلوان عبيد 
التحليل الديناميكي للقشريات المصنوعة من المواد المركبة المقواة بااللياف 

  تحت تأثير االحمال الصدمية
  الموادقسم   الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)374(  

  
)380(   CD No.

االلوسيطالل عبد العزيز عيدان
  دراسة تاثير خواص مادة بوليميرية على كفاءة ضخ النفط الخام

  قسم المواد  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)375(  

  
)60(   CD No.

الموسويعلي ابراهيم مسلم
  دراسة استخدام مادة اوكسيد االنتيمون الثالثي كمادة معيقة للهب

  دقسم الموا  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       
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א א
 )376(  

  
)34(   CD No.

الزهيريمحسن عباس اسود 
  دراسة تاثير بخار الهيدرازين على سطوح بعض المعادن والسبائك

  قسم المواد  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  
  

  
)377(  

  
)217(   CD No.

المياليمحمد صباح علي
  السيطرة على الظروف التشغيلية في منظومة التشغيل الكهروكيميائي

  قسم المواد  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)378(  

  
)131(   CD No.

البديريمشتاق طالب علي
  دراسة العوامل المؤثرة على الخواص الميكانيكة والفيزياوية للعدد الكاربيدية

  قسم المواد  الهندسة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2003       

  

132



אא
 )379(  

  
)132(   CD No.

الجبورياحمد محمد عبد االمير 
  -2000_1991-المالمح الفكرية والفنية لمسرح مابعد الحرب في العراق 

  قسم الفنون المسرحية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    التربية المسرحية   2002

  
  

  
)380(  

  
)412(   CD No.

اديب علوان كاظم
  البناء الفكري والدرامي في مسرحيات فؤاد التكركي

  قسم الفنون المسرحية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    مسرح   2005

  
  

  
)381(  

  
)496(   CD No.

اسماء شاكر نعمة
  الشعرية في تكامل العرض المسرحي العراقي

  قسم الفنون المسرحية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
    تقنيات مسرحية/فلسفة   2005
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אא
 )382(  

  
)114(   CD No.

ايفان علي هادي بيرم 
  واقع المسرح المدرسي في العراق وسبل النهوض به

  قسم الفنون المسرحية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    تربية مسرحية   2003

  
  

  
)383(  

  
)135(   CD No.

حميد عبد اهللا علوان
تصميم وتطبيق وحدة تعليمية نمطية في مادة الماكياج المسرحي لطلبة كلية 

  التربية الفنية جامعة بابل
  قسم الفنون المسرحية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    التربية المسرحية   2002

  
  

  
)384(  

  
)289(   CD No.

عميديالحيدر جواد كاظم
  تأويل الزي في العرض المسرحي العراقي

  قسم الفنون المسرحية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
    مسرح   2004
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אא
 )385(  

  
)346(   CD No.

البياتيشوكت عبد الكريم مهدي 
  التوظيف الميثولوجي في العرض المسرحي العراقي

  قسم الفنون المسرحية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    فنون جميلة   2005

  
  

  
)386(  

  
)285(   CD No.

ي محمد هاديعل
  مفهوم الخيال في المسرح المعاصر

  قسم الفنون المسرحية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
    مسرح   2004

  
  

  
)387(  

  
)83(   CD No.

فارس شرهان شعالن
  توظيف المضامين التعليمية والتربوية لمسرح بيرغين في المسرح العراقي

  قسم الفنون المسرحية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    مسرح   2003
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אא
 )388(  

  
)373(   CD No.

الحميريجبارة سلطانكاظم  
  االبعاد التربوية لشخصية االم في نصوص مسرح االطفال

  قسم الفنون المسرحية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    فنون جميلة   2005

  
  

  
)389(  

  
)122(   CD No.

محمد حسين محمد حبيب مجيد
  -نماذج مختارة-ظاهرة االنتظار في العرض المسرحي العراقي 

  سرحيةقسم الفنون الم  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
    اخراج   2003

  
  

  
)390(  

  
)190(   CD No.

محمد فضيل شناوه
اداء الممثل في االساليب االخراجية الحديثة وتطبيقاته في العروض المسرحية 

  العراقية
  قسم الفنون المسرحية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    فنون مسرحية   2002
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אא
 )391(  

  
)179(   CD No.

نورس محمد غازي 
  تحليل عناصر البناء الدرامي للمسرحيات المقتبسة عن اسطورة الملك اوديب

  قسم الفنون المسرحية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الفنون المسرحية   2003

  
  

  
)392(  

  
)371(   CD No.

الخفاجيهاجر عباس محمد
  القيم التربوية في مسرحيات قاسم محمد

  قسم الفنون المسرحية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    مسرح   2005

  
  

  
)393(  

  
)283(   CD No.

وسن عبد االمير حسين
  توظيف المجاميع في العرض المسرحي العراقي

  قسم الفنون المسرحية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    بية المسرحيةالتر   2004
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אא
 )394(  

  
)99(   CD No.

سعديالابتسام ناجي كاظم علي 
  توظيف الحرف العربي في الخزف العراقي المعاصر

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الخزف   2002

  
  

  
)395(  

  
)317(   CD No.

الربيعياحمد عباس سعيد
  الية التخيل في الرسم االستشراقي

  شكيليةقسم الفنون الت  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الرسم   2004

  
  

  
)396(  

  
)314(   CD No.

الجبورياسراء حامد علي
  جمالية المكان في رسوم االطفال بين الريف والمدينة

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الرسم   2004
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אא
 )397(  

  
)322(   CD No.

ايمان خزعل عباس معروف 
  اشكالية التأويل لدالالت االشكال الحيوانية في الرسم العراقي المعاصر

  قسم الفنون التشكيلية  فنون الجميلةال   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الرسم   2004

  
  

  
)398(  

  
)100(   CD No.

ايمان عامر نعمة شبر
  الفطرية في الرسم العراقي المعاصر

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الرسم   2002

  
  

  
)399(  

  
)290(   CD No.

ايناس مهدي ابراهيم
ممارسة االشغال اليدوية في تنمية التفكير االبتكاري لدى طالبات كلية التربية 

  الفنية
  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       
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אא
 )400(  

  
)385(   CD No.

العسماويباسم احمد جاسم 
  الفن البيئي وافاقه المستقبلية في العراق

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
    الرسم   2005

  
  

  
)401(  

  
)402(   CD No.

بشرى سلمان كاظم
  جمالية البعد الثالث في تصميم الملصق الجداري

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)402(  

  
)104(   CD No.

المشهدانيثائر سامي هاشم
  المفاهيم الفكرية والجمالية لتوظيف الخامات في فن مابعد الحداثة

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
    الفن المعاصر   2003
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אא
 )403(  

  
)384(   CD No.

الزيديجواد عبد الكاظم 
  الظاهراتية في الرسم الحديث

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
    الرسم   2005

  
  

  
)404(  

  
)124(   CD No.

حامد خضير حسين
  العوامل العقلية لالبداع واثرها في التصوير العراقي المعاصر

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)405(  

  
)129(   CD No.

الخزعليحيدر عبد االمير رشيد
  القدرات االبتكاريةالخصائص الفنية لرسوم طلبة المرحلة الثانوية ذوي 

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       
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אא
 )406(  

  
)392(   CD No.

خضير جاسم راشد 
  القيم الجمالية لتصاميم الوحدات الزخرفية في االزياء التراثية للمرأة العراقية

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)407(  

  
)487(   CD No.

السعديرباح علي حسين
  في النحت العربي الحديثفاعلية المادة 

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    النحت   2005

  
  

  
)408(  

  
)146(   CD No.

العلوانيرحاب خضير عبادي
  االبعاد الفكرية والفنية للمصوغات السومرية

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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אא
 )409(  

  
)229(   CD No.

الخفاجيرنا حسين هاتف 
 في الرسم العراقي المعاصر جميل حمودي جماليات توظيف الحرف العربي

  انموذجيا/
  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الرسم   2002

  
  

  
)410(  

  
)301(   CD No.

الدليميرياض هالل مطلك
  بنائية الشكل الخالص في الرسم التجريدي الحديث

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
    الرسم   2004

  
  

  
)411(  

  
)325(   CD No.

زيدان نعمه
 الفكرية والجمالية في الفن العراقي القديم وانعكاساتها على النحت االبعاد

  العراقي الحديث
  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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אא
 )412(  

  
)361(   CD No.

زينب عامر نعمة 
  االبعاد الفكرية والجمالية في تصاميم اعالم الدول االسالمية

  يليةقسم الفنون التشك  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)413(  

  
)387(   CD No.

سالم حميد رشيد
  االبعاد الوظيفية والجمالية في تصميم االعالن التجاري

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)414(  

  
)161(   CD No.

سهاد عبد المنعم عبد المحسن شعابث
  خصائص رسوم االطفال وعالقتها بالذكاء

  ةقسم الفنون التشكيلي  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الرسم   2002
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אא
 )415(  

  
)414(   CD No.

شروق عامر هاشم 
  المرئي والالمرئي وتحقيق الجمال في الملصق العراقي المعاصر

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)416(  

  
)277(   CD No.

عاد محمود حمادي محمد
  اللعب في الرسم الحديث

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
    الرسم   2004

  
  

  
)417(  

  
)252(   CD No.

منعم عبد المحسنعادل عبد ال
  جماليات التباين ودورها في اظهار االبهام الحركي في الملصق المعاصر

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       
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אא
 )418(  

  
)386(   CD No.

السعديعلي حسين خلف معتوك 
تقويم االبعاد الجمالية والداللية في تصميم العالمات التجارية للقنوات التلفازية 

  الفضائية العربية
  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)419(  

  
)260(   CD No.

البياتيعلي عبد الكريم رضا
  خصائص رسوم ذوي االفكار العقالنية والالعقالنية من طلبة جامعة ديالى

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الرسم   2004

  
  

  
)420(  

  
)444(   CD No.

علي عطيه موسى
  لفكرة الخلود في الفن المصري القديمالمرجعيات الفكرية والعقائدية 

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       
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אא
 )421(  

  
)268(   CD No.

الروافعلي كريم 
اثر السمات الفنية لفخاريات العراق القديم في االعمال الخزفية العراقية 

  المعاصرة
  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    السراميك   2005

  
  

  
)422(  

  
)84(   CD No.

 مهدي ماجدعلي
  الحدس وتطبيقاته في الرسم الحديث

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
    الرسم   2003

  
  

  
)423(  

  
)96(   CD No.

غسق حسن مسلم
  اشكالية الجميل في الرسم االوربي الحديث

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الرسم   2002
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אא
 )424(  

  
)22(   CD No.

الربيعيفاخر محمد حسن 
  لرسم الحديثاشكالية المطلق في ا

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
    الرسم   2002

  
  

  
)425(  

  
)153(   CD No.

المعموريفاطمه عبد اهللا عمران
  جماليات الشكل والمضمون في رسوم عالء بشير

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الرسم   2003

  
  

  
)426(  

  
)323(   CD No.

قاسم كاظم صكبان
اء في خطاب العرض المسرحي التوظيف اللفظي والداللي للصوت وااللق

  العراقي
  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       
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אא
 )427(  

  
)406(   CD No.

كامل عبد الحسين خضير 
  دالالت الجسد في الرسم الحديث

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
    الرسم   2005

  
  

  
)428(  

  
)368(   CD No.

الفتالويلمياء عبد الكاظم خادم
  ري في الملصق المعاصرالقيم الجمالية للجذب البص

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)429(  

  
)287(   CD No.

الناصريماهر كامل نافع فرحان
  العالماتية في رسوم محمد مهر الدين

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الرسم   2004
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אא
 )430(  

  
)75(   CD No.

مجيد حميد حسون خضير 
  الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
    الرسم   2003

  
  

  
)431(  

  
)491(   CD No.

القره غوليمحمد علي علوان عباس
  جماليات التصميم في رسوم مابعد الحداثة

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) دكتوراة(رسالة 
    الرسم   2006

  
  

  
)432(  

  
)486(   CD No.

محمود شاكر نعمه شبر
  يقاع اللوني وتطبيقاته في رسومات كاندنسكيمفهوم اال

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الرسم   2005
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אא
 )433(  

  
)492(   CD No.

العبيديمنال خضر عبيس 
-الرؤية الجمالية للرموز المصورة في الحضارتين السومرية واليمنية القديمة

  -دراسة مقارنة
  تشكيليةقسم الفنون ال  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الرسم   2005

  
  

  
)434(  

  
)12(   CD No.

الخفاجيمواهب عبد الحميد عبد اهللا
  سمات الحداثة في الرسم العراقي المعاصر

  قسم الفنون التشكيلية  الفنون الجميلة   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الرسم   2003
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אא
 )435(  

  
)109(   CD No.

الدليمياحمد عبداالمير حمزة 
اثر تدريب الطرف السفلي غير المفضل في تطوير دقة التهديف بالطرف 
االسفلي غير المفضل في تطوير دقة التهديف بالطوف السفلي لالعبي كرة 

  القدم
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة القدم   2002

  
  

  
)436(  

  
)166(   CD No.

العيثاوياسماعيل سليم عبد
  تحديد اهم القدرات البدنية والمادية الختيار الالعبين بكرة القدم

    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة القدم   2002

  
  

  
)437(  

  
)233(   CD No.

الياسريامجد مسلم مهدي
  م حرة100رعة وعالقتها بانجاز ركض القوة والس

    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    ساحة وميدان   2002
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אא
 )438(  

  
)341(   CD No.

باسم حسن غازي 
تأثير منهج تدريبي  مقترح باستخدام وسائل مساعدة في تطوير  مهارتي 

  االرسال الساحق و الضرب الساحق  بالكرة الطائرة للشباب
    يةالتربية الرياض   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة الطائرة   2005

  
  

  
)439(  

  
)303(   CD No.

العواديجاسم جابر  محمد
العالقات السوسيومترية بين العبي فرق اندية المنطقة الوسطى والجنوبية  

  بكرة القدم وعالقتها بترتيب الفرق في الدوري
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة القدم   2005

  
  

  
)440(  

  
)312(   CD No.

الحسينيحبيب علي طاهر
طالق الكرة في مهارة ارسال نسبة مساهمة بعض المتغيرات البايوميكانيكية بان

  الساحة لكرة القدم
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الكرة الطائرة   2005
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אא
 )441(  

  
)336(   CD No.

حسن صالح مهدي 
  مظاهر االنتباه وعالقتها بدقة القرار لحكام كرة السلة

    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة السلة   2005

  
  

  
)442(  

  
)111(   CD No.

الدليميحسين حبيب مصلح
 في مستوى اللياقة البدنية والمهارية لطالب الكلية تأثير منهج تدريبي مقترح

  العسكرية االولى
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    اللياقة البدنية   2003

  
  

  
)443(  

  
)450(   CD No.

حسين حسون عباس
اثر التدريب باساليب مختلفة من المجهود المكرر لتنمية القوة العضلية و 

  االنجاز لدى الرباعين في رفعة النتر
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    التربية الرياضية   2005
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אא
 )444(  

  
)88(   CD No.

الفتالويحسين عبدالزهرة  عبد 
  االستجابة االنفعالية وعالقتها بالذات المهارية لالعبي الكرة الطائرة

    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الكرة الطائرة   2002

  
  

  
)445(  

  
)246(   CD No.

الحسناويحسين علي كريم
الحمل التدريبي على وفق اهم المؤشرات الفسيولوجية لتطوير بعض الصفات 

  البدنية والمهارية بكرة القدم
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة القدم   2006

  
  

  
)446(  

  
)154(   CD No.

الحضاريحميد فياض عبد علي
عالقة زمن ردالفعل بمستوى االداء المهاري بحث وصفي عن العبي 

  ائرة للمتقدمين والشباب في العراقوالعبات اندية القطر بالكرة الط
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الكرة الطائرة   2002
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אא
 )447(  

  
)397(   CD No.

حيدر عبدالرضا طراد 
بناء وتقنين مقياس دافع االنجاز لدى العبي الكرة الطائرة المتقدمين في 

  العراق
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الكرة الطائرة   2005

  
  

  
)448(  

  
)186(   CD No.

الخفاجيادحيدر عبدالرضا طر
  االنماط القيادية للمدربين  وعالقتها باإلختراق النفسي لالعبي كرة الطائرة

    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة الطائرة   2002

  
  

  
)449(  

  
)502(   CD No.

حيدر فليح حسن سعيد
عالقة القدرات االدراكية بأهم الصفات البدنية لمبتدئي العاب الساحة والميدان 

  )بحث وصفي- سنة -12-بعمر 
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    ساحة وميدان   2005
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אא
 )450(  

  
)307(   CD No.

خليل حميد محمد علي 
تأثير االسلوبين المتسلسل الثابت و المتغير في تعلم مهارتي الدحرجة 

بحث تجريبي على عينة من طالب الصف االول - والمناولة و كرة القدم 
  سنة  في محافظة بابل-13-المتوسط بعمر 

    اضيةالتربية الري   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة القدم   2005

  
  

  
)451(  

  
)227(   CD No.

الشمريرائد مهوس زغير
بعض مؤشرات القدرة الالهوائية و الهوائية  و عالقتها  بدقة اداء المهارات 

  االساسية المشتركة في العاب المضرب
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    العاب المضرب   2002

  
  

  
)452(  

  
)3(   CD No.

رافد عبداالمير ناجي
المطاولة الخاصة لالعبي تأثير منهجية التدريب بطريقتين مختلفتين في تطوير 

  كرة القدم
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة القدم   2004
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אא
 )453(  

  
)7(   CD No.

رافد علي داوود 
  تأثير التمرين المتغير في تطوير مهارة التهديف بالقفز بكرة السلة

    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة السلة   2004

  
  

  
)454(  

  
)170(   CD No.

رحيم رويح حبيب
المتغيرات الفسيولوجية و انجاز ركض تأثير تدريبات العتبة الفارقة في بعض 

  متر1500
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) دكتوراه(رسالة 
    متر1500ركض    2006

  
  

  
)455(  

  
)79(   CD No.

العتيبيسامر احمد حسن
  االحماء الخاص وتأثيره في تطوير بعض المهارات الهجومية لكرة السلة

    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة السلة   2003
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אא
 )456(  

  
)145(   CD No.

سلمان علي حسين 
اولة الخاصة على مميزات الخطوة في الركض القصوي تأثير تدريب المط

 متر المتقدمين 400بحث تجريبي على عدائي ركض _الطويل االمد نسبياً 
  بالعراق
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    ساحة وميدان   2002

  
  

  
)457(  

  
)240(   CD No.

النعيميشيماء علي خميس
ساحق في اثر التدريبات البالبومتري في تنقية القوة االنفجارية ودقة الضرب ال

  المنطقة
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       

  
  

  
)458(  

  
)329(   CD No.

صاحب عبدالحسين محسن الياس
تأثير منهج تعليمي باستخدام التنس المصغر و االعتيادي  في تعلم  بعض 

  المهارات االساسية في التنس
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة التنس   2005
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אא
 )459(  

  
)242(   CD No.

طالب حسن حمزة 
 و النسبي المصحوب بالتغذية المراجعة التصميمية في تأثير التكرار الكلي

  تعلم الحركات االساسية في السباحة الحرة
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    السباحة الحرة   2002

  
  

  
)460(  

  
)311(   CD No.

الخفاجيعدي مهدي هادي
تحليل بعض المتغيرات الكيتماتيكية لمهارة االرسال القوسي العالي لالعبي 

  خذ المصنفين العاملين  بالتنس االرضيالمنتخب الوطني العراقي وأ
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    التنس االرضي   2005

  
  

  
)461(  

  
)297(   CD No.

عزيز كريم وناس
ايجاد درجات ومستويات معيارية المؤشرات ترشيح حكام الدرجة االولى 

  بكرة القدم الى الشارة الدولية
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة القدم   2004
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אא
 )462(  

  
)191(   CD No.

سن حسينعلي عبدالح 
اثر بعض التمرينات التعليمية في تحسين اهم المتغيرات البايوكيميائية لقفزة 

  اليدين االمامية على بساط الحركات االرضية
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الجمباز   2002

  
  

  
)463(  

  
)127(   CD No.

الحسينيعمار حمزة هادي
تأثير تطوير صفحة تحمل القوة في بعض المتغيرات البايوكيميائية ومستوى 

بحث تجريبي على -اداء مهارة الضرب الساحق القطري بالكرة الطائرة
  -منتخب كلية التربية الرياضية في جامعة بابل  بالكرة الطائرة

    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة الطائرة   2002

  
  

  
)464(  

  
)345(   CD No.

عمار مكي علي
تأثير التغذية الراجعة على وفق اهم المتغيرات الكينماتيكية في أداء وانجاز  

  رمي الرمح للمبتدئين
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    رمي الرمح   2005
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אא
 )465(  

  
)333(   CD No.

فاضل كردي شالكه 
تحديد مستويات المعيارية لتحمل اداء المهارات االساسية لدى العبي فرق 

  اندية الفرات االوسط  للشباب بكرة اليد
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة اليد   2005

  
  

  
)466(  

  
)313(   CD No.

فراس سهيل ابراهيم
تأثير اساليب تدريسية متزامنة في تعلم واحتفاظ الطالب  لمهارتي ارسال 

  التنس والضرب الساحق لكرة الطائرة
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الكرة الطائرة   2005

  
  

  
)467(  

  
)4(   CD No.

قاسم حميد شخير
  بناء وتقنين مقياس لالنماط المزاجية لدى العبي كرة القدم المتقدمين

    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة القدم   2004
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אא
 )468(  

  
)398(   CD No.

الطائيمؤيد عبدعلي 
اثر منهاج تدريبي في تطوير المعادلة الخاصة وبعض المتغيرات الوظيفية 

  لالعبي كرة القدم
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) دكتوراه(رسالة 
    كرة القدم   2005

  
  

  
)469(  

  
)137(   CD No.

الطائيمازن هادي كزار
كية اثر التدريب العقلي والبدني المهاري في دقة وسرعة االستجابة الحر

  لالعبي الريشة الطائرة
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الريشة الطائرة   2002

  
  

  
)470(  

  
)203(   CD No.

العلوانيماهر عبدالحمزة طردان
بناء مقياس التصرف الخططي للالعبين المتقدمين في اداء بعض المهارات 

  االساسية  بالريشة الطائرة  في اللعب الفردي
    اضيةالتربية الري   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة الريشة   2004
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אא
 )471(  

  
)500(   CD No.

الوزنيمحمد حسن عباس 
-السمات الشخصية وعالقتها بمستوى اداء حكام الكرة الطائرة في العراق 

  -بحث وصفي_
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الكرة الطائرة   2005

  
  

  
)472(  

  
)188(   CD No.

السعديمحمد مهدي عباس
قلق الحالة وبعض الصفات البدنية وعالقتها ببعض الواجبات المهارية لدى 

  العبي الكرة الطائرة
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الكرة الطائرة   2002

  
  

  
)473(  

  
)304(   CD No.

الشمريمحمد نعمة حسن سعيد
  موقع الضبط وعالقته بدافعية االنجاز لدى العبي الساحة والميدان  المتقدمين

    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) تيرماجس(رسالة 
    ساحة وميدان   304
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אא
 )474(  

  
)231(   CD No.

التميميمسلم حسب اهللا ابراهيم 
السلوك العدواني لدى فرق اندية النخبة بكرة القدم وعالقته بنتائج الدوري 

  -بحث وصفي-2002-2001للموسم 
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة القدم   2002

  
  

  
)475(  

  
)279(   CD No.

ميثم لطيف ابراهيم
في تعلم مهارة االرسال الساحق بالكرة تأثير االسلوبين االتقائي والتعاوني 

  الطائرة
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    الكرة الطائرة   2004

  
  

  
)476(  

  
)159(   CD No.

المنكوشينادية شاكر جواد
اهم القياسات الجسمية وعالقتها ببعض المتغيرات الكيتماتيكية و االنجاز 

بحث وصفي تحليلي على العبي النخبة برمي القرص في -برمي القرص
  2001/2002وسم العراق للم

    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    رمي القرص   2002
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אא
 )477(  

  
)281(   CD No.

نصر حسين عبداالمير 
تأثير منهج مقترح باستخدام الوسائل المساعدة في تعلم مهارتي الطبطبة 

  والتهديف بكرة السلة المصغرة
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة السلة   2004

  
  

  
)478(  

  
)108(   CD No.

نعمان هادي عبد علي
  حاسوب في تعلم اداء رفعة الخطف برفع االثقالاثر تقنيات  ال

    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    رفع االثقال   2002

  
  

  
)479(  

  
)296(   CD No.

الفتالوينغم صالح نعمة
تأثير التغذية الراجعة باستخدام الحاسوب في تعلم مهارتي االعداد و استقبال  

  االرسال بالكرة
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       
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אא
 )480(  

  
)306(   CD No.

البياتيالل محمد البياتيهدى ج 
  بناء وتقنين مقياس التوتر النفسي لدى الالعبين المتقدمين  في االلعاب الفرقية

    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    االلعاب   2005

  
  

  
)481(  

  
)405(   CD No.

البياتيوسام توفيق حماد
تأثير منهج باستخدام الحاسوب في تعلم االداء المهاري والمعرفي لبعض 

  المهارات االساسية  بكرة القدم
    التربية الرياضية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    كرة القدم   2005
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א
 )482(  

  
)226(   CD No.

اريج عبد الهادي جبار 
  دراسة في قصصها القصيرة المتعلقة بجو الحرب: رسالة اليزابيث بون 

  قسم التاريخ  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2000       

  
  

  
)483(  

  
)352(   CD No.

اسامة كاظم عمران
-  م661/ هـ 41االتجاهات السياسية القبلية في الكوفة في العصر االموي 

   م684/ هـ65
  قسم التاريخ  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    التاريخ االسالمي   2005

  
  

  
)484(  

  
)143(   CD No.

اناس حمزة مهدي
  م دراسة وثائقية1911موقف المانيا من أزمة أغادير 

  قسم التاريخ  بيةالتر   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    التاريخ الحديث   2003
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א
 )485(  

  
)431(   CD No.

انس يونس عبد 
  1960 - 1950سياسية تركيا الخارجية اتجاه دول اوربا الغربية 

  قسم التاريخ  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    التاريخ الحديث   2005

  
  

  
)486(  

  
)200(   CD No.

اياد ناظم جاسم
  االمتيازات النفطية االمريكية في المملكة العربية السعودية

  قسم التاريخ  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2004       

  
  

  
)487(  

  
)407(   CD No.

رشا ثامر مزهر
  -م. ق745 -  911-التطورات السياسية للدولة االشورية 

  قسم التاريخ  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    التاريخ القديم   2005
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א
 )488(  

  
)451(   CD No.

رنا سليم شاكر 
  الحلة في العصر المغولي االيلخاني

  قسم التاريخ  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2005       

  
  

  
)489(  

  
)85(   CD No.

الطفيليستار علك عبد الكاظم
في العراق وموقف النخبة البرلمانية في لواء الحلة التطورات السياسية 

1939 -1958  
  قسم التاريخ  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    التاريخ الحديث   2003

  
  

  
)490(  

  
)87(   CD No.

الجنابيسعد كاظم عبد عميش
النشاط العسكري العربي البحري في منطقة حوض البحر المتوسط خالل 

  العهدين الراشدي واالموي
  قسم التاريخ  ربيةالت   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    التاريخ القديم   2002
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א
 )491(  

  
)295(   CD No.

العواديصالح غالم غضيب 
التوحيد الديني عند العرب قبل االسالم دراسة تاريخية في الديانة الحنفية 

  وعبادة الرحمن
  قسم التاريخ  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    التاريخ قبل االسالم   2004

  
  

  
)492(  

  
)218(   CD No.

عامر عجاج حميد
ة حتى نهاية القرن النيل ومنطقتها في االحوال الجغرافية والفكرية واالداري

  السابع الهجري
  قسم التاريخ  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    التاريخ االسالمي   2004

  
  

  
)493(  

  
)512(   CD No.

عالء عباس نعمة
محمد تقي الشيرازي الحائري ودوره السياسي في مرحلة االحتالل البريطاني 

   م1920 -  1918للعراق 
  قسم التاريخ  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    التاريخ الحديث   2005
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א
 )494(  

  
)401(   CD No.

سلمانكاظم جبر  
صالة العراقيين السياسية والحضارية مع العراق القديم من بداية العصر 

  اآلشوري الحديث حتى نهاية العصر االجنبي
  قسم التاريخ  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    التاريخ القديم   2005

  
  

  
)495(  

  
)514(   CD No.

ليلى سلمان ماضي
 627 - 554-مدينة زبير في اليمين خالل عهدي بني مهدي وبني ايوب 

  دراسة في احوالها السياسية واالقتصادية) م 1229 - 1159- - -هـ
  قسم التاريخ  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2006       

  
  

  
)496(  

  
)196(   CD No.

المعموريمحمد عبد اهللا عبد فزع
  االمير محمد الناصر الدين اهللا الموحدي وجهاده في بالد المغرب واالندلس

  قسم التاريخ  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
2002       
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א
 )497(  

  
)435(   CD No.

الطائيمحمد عبيس حميد 
   مروياته التاريخية-ع-باقر االمام ال
  قسم التاريخ  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    التاريخ االسالمي   2005

  
  

  
)498(  

  
)263(   CD No.

الغريريوسن حسين مجيد
  -  التاريخ االسالمي -دراسة في اوضاعهم االجتماعية واالقتصادية 

  قسم التاريخ  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    التاريخ االسالمي   2002

  
  

  
)499(  

  
)42(   CD No.

الشمرييوسف كاظم جغيل
الخامس عشر /سياسية لسلطنة غرناطة في القرن التاسع الهجري العالقات ال
  الميالدي
  قسم التاريخ  التربية   كلية بابلجامعة ) ماجستير(رسالة 
    التاريخ االسالمي   2004
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آشاف العناوين
رقم الصفحةعنوان االطروحةالتسلسل

1on semi -open and regular -open sets to nearly pti- continuous mappings66

57أثر القرآن الكريم في الشعر االندلسي خالل عصري دول الطوائف ودولة المرابطين  422هـ-542هـ2

37ابن خروف وآرائه النحوية-المتوفي سنة 609 هـ-3

50ابو تمام الطائي وابو الطيب المتنبي  التأّثر والتأثير -دراسة موازنة -4

20اثبات القانون االجنبي -دراسة مقارنة-5

40اثر اساليب المناقشة في تحصيل طالبات الصف الرابع العام في مادة االدب والنصوص6

اثر استخدام استراتيجيتي قبليتين مع طريقة المناقشة الجماعية في تحصيل طالب الصف الثاني7
المتوسط في مادة التاريخ العربي االسالمي واستبقائها

11

اثر استخدام االيات القرانية - أمثلة عرض- في تحصيل طالب المرحلة االعدادية في مادة قواعد اللغة8
العربية

37

اثر استخدام االيات القرانية.امثلة عرض في تحصيل طالب المرحلة االعدادية في مادة قواعد اللغة9
العربية

38

48اثر استخدام البطاقات التعليمية في سرعة الكتابة وصحة الرسم لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي10

40اثر استخدام الحقيبة التعليمية في تحصيل طالب الصف الثاني متوسط في مادة االمالء11

34اثر استخدام الحقيبة التعليمية في تحصيل طالب المرحلة االعدادية في مادة قواعد اللغة العربية12

9اثر استعمال الحاسوب في تحصيل طالبات معهد اعداد المعلمات في مادة التاريخ13

54اثر االختبارات االسبوعية في تحصيل طالب المرحلة المتوسطة في مادة قواعد اللغة العربية14

47اثر االيات القرانية -أمثلة عرض-في تحصيل طالب الصف الخامس االدبي في البالغة15

34اثر التحضير المسبق في حصيل طالبات الصف الرابع العام في مادة االدب والنصوص16

45اثر التحفيظ بنصوص واقوال مختارة في تحسين االداء التعبيري لطالبات الصف الرابع العام17

163اثر التدريب العقلي والبدني المهاري في دقة وسرعة االستجابة الحرآية لالعبي الريشة الطائرة18

اثر التدريب باساليب مختلفة من المجهود المكرر لتنمية القوة العضلية و االنجاز لدى الرباعين في19
رفعة النتر

154

158اثر التدريبات البالبومتري في تنقية القوة االنفجارية ودقة الضرب الساحق في المنطقة20

11اثر التدريس باستعمال الحقيبة التعليمية في تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة التاريخ21

56اثر التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة في تحصيل طالب الصف الرابع العام في مادة االدب والنصوص22

28اثر الزواج المختلط على جنسية الزوجة23

147اثر السمات الفنية لفخاريات العراق القديم في االعمال الخزفية العراقية المعاصرة24

12اثر الشواهد القرانية في تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة التاريخ العربي االسالمي25

34اثر القراءة الخارجية في تحصيل تلميذات الصف الرابع االبتدائي في االمالء26

46اثر انواع التقويم في تحصيل طلبة الرابع العام في قواعد اللغة العربية27
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اثر بعض االنشطة التعليمية في قدرة تلميذات الصف الثاني االبتدائي على ترآيب الكلمات في مادة28
القراءة

52

اثر بعض التمرينات التعليمية في تحسين اهم المتغيرات البايوآيميائية لقفزة اليدين االمامية على بساط29
الحرآات االرضية

161

37اثر تحليل نصوص ادبية مختارة في االداءالتعبيري لدى طالب الصف الخامس العلمي30

اثر تدريب الطرف السفلي غير المفضل في تطوير دقة التهديف بالطرف االسفلي غير المفضل في31
تطوير دقة التهديف بالطوف السفلي لالعبي آرة القدم

152

11اثر تعليم مهارة رسم الخرائط في تحصيل تالمذة الصف الخامس االبتدائي في مادة التاريخ32

166اثر تقنيات  الحاسوب في تعلم اداء رفعة الخطف برفع االثقال33

163اثر منهاج تدريبي في تطوير المعادلة الخاصة وبعض المتغيرات الوظيفية لالعبي آرة القدم34

16احكام الزعم بسب شرعي في االلتصاق الصناعي -دراسة مقارنة-35

136اداء الممثل في االساليب االخراجية الحديثة وتطبيقاته في العروض المسرحية العراقية36

62اداء طلبة الكلية العراقيين الدارسين للغة االنجليزية لغة اجنبية في استعمال ادوات الربط الترتيبية37

112ازالة الصبغة الزرقاء من مياه المخلفات بعملية االمتزاز بالفحم المنشط38

17استحالة التنفيذ واثرها على االلتزام العقدي -دراسة مقارنة-39

65استخدام بعض النماذج الرياضية النظمة المعولية40

6استخدام تقنية التحويل الموجي والشبكات العصبية لتمييز المتكلم41

7استخالص قوانين استنتاجية من قواعد البيانات باستخدام البرمجة المرنة 421،6426

60استعمال الطلبة العراقيين متعلمي اللغة االنكليزية لغة اجنبية لفعل الكالم الوعد43

91استعمال بعض العقاقير المثبطة مناعيا في عالج داء االآياس العدرية في الفئران البيض44

119استقرارية السد الممنطق المصاحبة للهبوط غير المستقر45

61استقصاء ادراك الطلبة الجامعيين العراقيين من متعلمي اللغة االنكليزية لغة اجنبية لمفردات المطالعة46

استقصاء الصعوبات التي يواجهها متعلموا اللغة االنكليزية لغة اجنبية في تمييز العالقات بين العبارات47
الظرفية الدالة على السبب والغرض والنتيجة

61

استقصاء المشاآل التي يواجهها طلبة الجامعة العراقييون الدارسون اللغة االنكليزية لغة اجنبية في48
استعمال االضافات االسمية

59

44اسلوب االلتفات في شعر الجواهري 491961-1920

53اسلوب االلتفات في شعر الرواد  العراقيين50

139اشكالية التأويل لدالالت االشكال الحيوانية في الرسم العراقي المعاصر51

147اشكالية الجميل في الرسم االوربي الحديث52

148اشكالية المطلق في الرسم الحديث53

117اعادة استخدام وتدوير فضالت المياه الصناعية في معامل نسيج الحلة54

4اعتماد خوارزمية التربيعات الصغرى الخطيه والكاوسية في تحديد الحافات في الصور الرقمية55
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120اعداد نظام خبير لتشغيل سدة متعددة االغراض والمنشأت56

59اآتساب الطلبة العراقيين متعلمي اللغة االنجليزية لغة اجنبية للعبارات االسمسة في المرحلة الجامعية57

136االبعاد التربوية لشخصية االم في نصوص مسرح االطفال58

143االبعاد الفكرية والجمالية في الفن العراقي القديم وانعكاساتها على النحت العراقي الحديث59

144االبعاد الفكرية والجمالية في تصاميم اعالم الدول االسالمية60

142االبعاد الفكرية والفنية للمصوغات السومرية61

125االبعاد المثلى للزعانف الحلقية غير المتناظرة62

144االبعاد الوظيفية والجمالية في تصميم االعالن التجاري63

168االتجاهات السياسية القبلية في الكوفة في العصر االموي 41 هـ /661 م-65 هـ/684 م64

98االتزان المائي في االبل وحيدة السنام -دراسة وظيفية - نسيجية-65

24االجرة واحكامها في عقد االيجار66

21االحتالل في القانون الدولي مع دراسة لحالة العراق67

158االحماء الخاص وتأثيره في تطوير بعض المهارات الهجومية لكرة السلة68

32االخطاء االعرابية لدى طلبة آلية التربية االساسية الموضوعات النحوية المقررة للمرحلة االبتدائية69

39االخطاء اللفظية فيما يتحدث به مدرسو اللغة العربية في المدارس المتوسطة والثانوية -دراسة تحليلية-70

155االستجابة االنفعالية وعالقتها بالذات المهارية لالعبي الكرة الطائرة71

88االستجابة المناعية الخلطية في التهاب الكبد الفيروسي المزمن ,الحمى المتموجة وداء السكري72

73-  DB24C8 , DB18C6 - 76االستخالص السائلي لعنصر البالديوم باستخدام المرآبين الناتجين

13االستفتاء الشعبي - دراسة مقارنة -74

130االستقرارية الثرموديناميكية  للترآيب الجزيئي75

االصابة بالدودة الشصية  Ancylostoma duodenale  وتاثيرها على صورة الدم في قرية مشيمش76
في محافظة بابل

94

58االصول التراثية في مسرحيات عادل آاظم77

24االعتراف باالحكام القضائية وقرارات التحكيم االجنبية وتنفيذها78

130االآساء بالغمر79

االآسدة الضوئية المحفزة لبعض المرآبات الكلوروفينولية في النظام العالق المحفز صبغيا لثنائي80
اوآسيد التيتانيوم

84

82االآسدة الضوئية المحفزة لكحول البنزايل باستعمال  ثاني اوآسيد التيتانيوم81

االآسدة الضوئية المحفزة لكحوالت االليفاتية باستخدام ثاني اوآسيد التيتانيوم المجرد والمحسس82
باالصباغ

80

31االلتزام بالتسليم في عقد البيع -دراسة مقارنة-83

173االمام الباقر -ع- مروياته التاريخية84

169االمتيازات النفطية االمريكية في المملكة العربية السعودية85
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172االمير محمد الناصر الدين اهللا الموحدي وجهاده في بالد المغرب واالندلس86

125االنسياب االضطرابي المتطور وانتقال الحرارة خالل مجاري مستطيلة دائرية المقطع87

156االنماط القيادية للمدربين  وعالقتها باإلختراق النفسي لالعبي آرة الطائرة88

109االهمية السريرية إلنزيم البيتاالآتاميز المنتج من قبل بعض البكتريا  السالبة والموجبة لصبغة غرام89

61البحث في معرفة واستخدام طلبة الجامعة العراقييين الدارسين للغة االنكليزية لغة اجنبية افعال الهامشية90

133البناء الفكري والدرامي في مسرحيات فؤاد التكرآي91

42البناء الفني للشعر العربي92

103التأثيرات البيئية لمياه الصرف الصناعي العامة للصناعات الكيميائية-سدة الهندية93

88التأثيرات المحتملة لتصريف المياه الصناعية على الهائمات النباتية94

36التأويل النحوي في تفسير مجمع البيان للطبرسي-ت 548 هـ-95

96Rattus rattus 101التاثيرات السمية لاللمنيوم والكروم على الجرذ االبيض

التحري على الطفيليات القشرية على بعض انواع االسماك في مزرعة اسماك الفرات ومبزل المحاويل97
المجمع في محافظة بابل

93

123التحليل الديناميكي بطريقة العناصر المحددة للصفائح المطبقة والمرآبة من ضمن تاثير االخماد98

التحليل الديناميكي للقشريات المصنوعة من المواد المرآبة المقواة بااللياف تحت تأثير االحمال99
الصدمية

131

117التحليل الالخطي بالعناصر المحددة للعتبات الخرسانية المسلحة العميقة ذات فتحات100

التحليل الالخطي بالعناصر المحددة للقشريات االسطوانية والصفائح المطوية من الخرسانة المسلحة مع101
اعتاب طرفية

123

113التحليل الالخطي لالعتاب الخرسانية المسبقة الجهد تحت تأثير االحمال المرآبة لقوى القص وااللتواء102

121التحليل الالخطي لالعتاب الخرسانية المنحنية افقيا والمستندة على اسس مونة103

114التحليل الالخطي لالعضاء الخرسانية المسلحة لاللياف الحديدية تحت االحمال الدورية104

122التحليل الالخطي للمنشأت الخلوية ذات عمق متغير خطيًا105

118التحليل الالخطي وتقصي المقاومة القصوى للمنشأت السطحية الخلوية المنحنية افقيا106

119التحليل الالخطي وتقصي المقاومة القصوى للمنشات السطحية الخلوية المنحنية افقيا107

96التحوير المناعي التجريبي المحدث ببعض االدوية والمواد الكيمياوية في االرانب108

66التخطيط الفوضوي الثنائي االبعاد109

107التردي البكتيري الهوائي لمستحلب الزيت 72.1و السيطرة عليه باستعمال  بعض المضادات110

123التصميم االمثل للسيطرة على النضح تحت المنشات الهيدروليكية111

122التصميم االمثل للمنشأت الخرسانية المسلحة الثالثية االبعاد على التحليل الالخطي112

116التصميم االمثل للمنشأت اللوحية والقشرية اعتمادا على التحليل الالخطي بالعناصر المحددة113

127التصميم الديناميكي الهوائي ونمذجة التنبؤ بعمل صف الريش الثابت ذات تدفق محوري114

31التضامن الصرفي في االوراق التجارية115

177



رقم الصفحةعنوان االطروحةالتسلسل

170التطورات السياسية في العراق وموقف النخبة البرلمانية في لواء الحلة 1161958-1939

169التطورات السياسية للدولة االشورية -911 - 745 ق.م-117

68التطورات المقترحة لنظام سّري لألقواس118

21التعويضات عن االضرار البيئية وتطبيقاتها على العراق119

التغيرات االيضية للدهون والبروتينات خالل ظاهرة التعمير وعالقتها بتجذير عقل نبات الماش120
phaseolus aureaus Roxb

89

التقدير الطيفي اليونات الخارصين-II- والكادميوم -II) والزئبق -II) باستعمال الكاشف 4- - 6-نايترو121
- 2-نيرويتازوليل ازو ) -  ريزورسينول

83

122- me TACIP-6- 81التقدير الطيفي اليونات الكروم والموليبيدنيوم والتنكستن باستعمال الكاشف

التقدير الطيفي للكروم -VI-  والمولبيدينوم -VI) باستعمال الكاشف العضوي الجديد 4- - 6-نايترو -123
2- ريزورسينول

77

48التقدير في القرآن الكريم-دراسة في مستويات اللغة-124

68التقريب الحافظ للشكل125

107التمثيل الكيمياوي الفيزياوي لفعالية المستخلصات النباتية126

27التنظيم القانوني لعقد االستثمار المصرفي127

93التنوع االحيائي لمفصلية االرجل في حقول البحث في محافظة بابل - العراق128

52التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في تبيان العكبري129

171التوحيد الديني عند العرب قبل االسالم دراسة تاريخية في الديانة الحنفية وعبادة الرحمن130

148التوظيف اللفظي والداللي للصوت وااللقاء في خطاب العرض المسرحي العراقي131

135التوظيف الميثولوجي في العرض المسرحي العراقي132

27الجزاءات االنفرادية بين الدول في القانون الدولي133

54الجملة الفعلية في صحيح البخاري دراسة نحوية في االحاديث المرفوعة134

42الجوابات في تعبير القران الكريم135

147الحدس وتطبيقاته في الرسم الحديث136

30الحق في سرية المراسالت في بعض النظم الدستورية137

23الحق في سالمة الجسم ضمانة من ضمانات المتهم -دراسة مقارنة-138

170الحلة في العصر المغولي االيلخاني139

63الحلول التماثلية للمعادالت التفاضلية من الرتبة الثانية140

26الحلول الشخصي وتطبيقاته في القانون العراقي141

14الحماية القانونية الدولية لطبقة األوزون142

16الحماية القانونية المدنية لالثار143

20الحماية القانونية المدنية للترجمة-دراسة مقارنة144
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الحمل التدريبي على وفق اهم المؤشرات الفسيولوجية لتطوير بعض الصفات البدنية والمهارية بكرة145
القدم

155

الحيوانات االبتدائية المعدية - المعوية والطفيليات الخارجية في الجاموس Bubalus bubalis في146
مدينة الحلة

100

116الخرسانة المقاومة للحوامض باالشارة الى مونة الكبريت147

101الخصائص البيئية لمياه الصرف في معمل دباغة بغداد /العراق148

141الخصائص الفنية لرسوم طلبة المرحلة الثانوية ذوي القدرات االبتكارية149

13الخطأ المهني والخطأ العادي في اطار المسؤولية الطبية دراسة قانونية مقارنة150

105الخميج البكتيري المتخفي في المرضى المصابين بذات الرئة151

الدراسة الحرآية - الثرموديناميكيا الستخالص معقدات المنغنيز والكوبلت مع الكاشف ثنائي بنزو -152
18 آراون - 6 في مذيبات مختلفة

82

151الرؤية الجمالية للرموز المصورة في الحضارتين السومرية واليمنية القديمة-دراسة مقارنة-153

150الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي154

14السلطة المختصة باقتراح القوانين -دراسة مقارنة-155

السلوك العدواني لدى فرق اندية النخبة بكرة القدم وعالقته بنتائج الدوري للموسم 2001-2002-بحث156
وصفي-

165

164السمات الشخصية وعالقتها بمستوى اداء حكام الكرة الطائرة في العراق -_بحث وصفي-157

132السيطرة على الظروف التشغيلية في منظومة التشغيل الكهروآيميائي158

47الشاهد الشعري النحوّي عند القراء في آتابة معاني القرآن-دراسة نحوّية-159

133الشعرية في تكامل العرض المسرحي العراقي160

الصعوبات التي تواجه طلبة اقسام اللغة العربية لكليات االداب في النحو من وجهة نظر التدريسيين161
والطلبة

53

الصعوبات التي تواجه طلبة آليات التربية االساسية في دراسة االدب الجاهلي من وجهة نظر162
التدريسيين والطلبة

44

104الطفيليات المعوية عند المصابين باالسهال في محافظة آربالء163

141الظاهراتية في الرسم الحديث164

43العذريون االربعة في ميزان النقد165

العالقات السوسيومترية بين العبي فرق اندية المنطقة الوسطى والجنوبية  بكرة القدم وعالقتها بترتيب166
الفرق في الدوري

153

173العالقات السياسية لسلطنة غرناطة في القرن التاسع الهجري /الخامس عشر الميالدي167

168II ونوع I 83العالقة بين انزيم الكرياتين آاينيز و مضادات االآسدة في مرضى السكري نوع

169II ونوع I 104العالقة بين انزيم الكرياتين آاينيز و مضادات االآسدة في مرضى السكري نوع

149العالماتية في رسوم محمد مهر الدين170

18العالنية في قانون اصول المحاآمات الجزائية العراقي -دراسة مقارنة-171

179
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49العلة النحوية عند الرضي في شرح الكافية172

32العلل النحوية في آتاب سيبويه173

118العملية القصوية لسد مكحول174

141العوامل العقلية لالبداع واثرها في التصوير العراقي المعاصر175

13العوامل المؤثرة على تقدير التعويض على الفعل الضار -دراسة مقارنة-176

139الفطرية في الرسم العراقي المعاصر177

140الفن البيئي وافاقه المستقبلية في العراق178

22القرار االداري المضاد -دراسة مقارنة-179

54القريب في العربية180

18القوانين التي تحجب حق التقاضي ومدى دستوريتها181

152القوة والسرعة وعالقتها بانجاز رآض 100م حرة182

137القيم التربوية في مسرحيات قاسم محمد183

142القيم الجمالية لتصاميم الوحدات الزخرفية في االزياء التراثية للمرأة العراقية184

149القيم الجمالية للجذب البصري في الملصق المعاصر185

9القيم السائدة في آتابي التاريخ في المرحلة االبتدائية -دراسة تحليلية-186

15القيود الواردة على التعاقد -دراسة مقارنة-187

145اللعب في الرسم الحديث188

58المباحث النحوية في معجم العين189

50المبني للمجهول في نهج البالغة190

67المجموعة المفتوحة تقريبًا في الفضاءات  ثنائية التبولوجيا191

145المرئي والالمرئي وتحقيق الجمال في الملصق العراقي المعاصر192

146المرجعيات الفكرية والعقائدية لفكرة الخلود في الفن المصري القديم193

26المسؤولية الجنائية الفردية في القضاء الدولي الجنائي194

23المسؤولية الجنائية الناشئة عن االهمال195

27المسؤولية الجنائية عن جريمة تبييض االموال196

23المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني197

24المسؤولية المدنية الناشئة عن النقل المجاني198

32المصطلح السردي في النقد االدبي العربي الحديث199

140المفاهيم الفكرية والجمالية لتوظيف الخامات في فن مابعد الحداثة200

29المفهوم المخالف للنصوص القانونية201

35المكان عند شعراء الغزل العذري في العصر االموي202

133المالمح الفكرية والفنية لمسرح مابعد الحرب في العراق -1991_203-2000
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35المنشيء االربلي بهاءالدين عليبن عيسى-ت 692هـ- حياته وشعره204

9المهارات التعليمية الالزمة لمعلمي ومعلمات المواد االجتماعية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظرهم205

49الموت في شعر السياب و نازك المالئكة206

47النزوع الصوفي في شعر عبدالعزيز المقالح207

170النشاط العسكري العربي البحري في منطقة حوض البحر المتوسط خالل العهدين الراشدي واالموي208

20النظام القانوني للشرآة القابضة209

53النقد االدبي  في آتاب المرشح للمرزباني210

124النمذجة الرياضية لخواص المائع خالل واقعة مضخة تايذة211

113النموذج التصادفي المتعدد المواقع لخواص متغيرات الماء لنهر الحلة212

171النيل ومنطقتها في االحوال الجغرافية والفكرية واالدارية حتى نهاية القرن السابع الهجري213

19الوضع القانوني للحدود اليمنية السعودية214

138الية التخيل في الرسم االستشراقي215

76انتاج زجاج الرماد وتطبيقاته على االطيان العراقية216

29انتحال الوظائف والصفات في قانون العقوبات العراقي217

127انتقال الحرارة بين جسمين في عملية الدرفلة218

75انتقال الموجات االجهادية المرنة - اللونة في االنظمة الموشورية والالموشورية219

108انزيم الكلوثاثايون - اس -ترانسفريز والكلوتاثايون المختزل آدوال ورقية لسرطان المثانة220

110انشاء الفيروس الدوار والمرضات المعوية المسببة لألسهال الحاد في رضع الحلة221

66انماط جديدة من التليفات222

اهم القياسات الجسمية وعالقتها ببعض المتغيرات الكيتماتيكية و االنجاز برمي القرص-بحث وصفي223
تحليلي على العبي النخبة برمي القرص في العراق للموسم 2001/2002

165

160ايجاد درجات ومستويات معيارية المؤشرات ترشيح حكام الدرجة االولى بكرة القدم الى الشارة الدولية224

71ايجاد مدى وقدرة االيقاف لدقائق الفا وبيتا في اشباه الموصالت التنقية والمطعمة225

97بايولوجية جراثيم فاقدة الجدار المشترآة مع خمج الحمى المعوية المتخفي في االنسان226

بعض مؤشرات القدرة الالهوائية و الهوائية  و عالقتها  بدقة اداء المهارات االساسية المشترآة في227
العاب المضرب

157

بناء مقياس التصرف الخططي للالعبين المتقدمين في اداء بعض المهارات االساسية  بالريشة الطائرة228
في اللعب الفردي

163

167بناء وتقنين مقياس التوتر النفسي لدى الالعبين المتقدمين  في االلعاب الفرقية229

156بناء وتقنين مقياس دافع االنجاز لدى العبي الكرة الطائرة المتقدمين في العراق230

162بناء وتقنين مقياس لالنماط المزاجية لدى العبي آرة القدم المتقدمين231

143بنائية الشكل الخالص في الرسم التجريدي الحديث232
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تأثير اساليب تدريسية متزامنة في تعلم واحتفاظ الطالب  لمهارتي ارسال التنس والضرب الساحق233
لكرة الطائرة

162

165تأثير االسلوبين االتقائي والتعاوني في تعلم مهارة االرسال الساحق بالكرة الطائرة234

تأثير االسلوبين المتسلسل الثابت و المتغير في تعلم مهارتي الدحرجة والمناولة و آرة القدم -بحث235
تجريبي على عينة من طالب الصف االول المتوسط بعمر -13-سنة  في محافظة بابل

157

166تأثير التغذية الراجعة باستخدام الحاسوب في تعلم مهارتي االعداد و استقبال  االرسال بالكرة236

161تأثير التغذية الراجعة على وفق اهم المتغيرات الكينماتيكية في أداء وانجاز  رمي الرمح للمبتدئين237

تأثير التكرار الكلي و النسبي المصحوب بالتغذية المراجعة التصميمية في تعلم الحرآات االساسية في238
السباحة الحرة

160

158تأثير التمرين المتغير في تطوير مهارة التهديف بالقفز بكرة السلة239

105تأثير الكادميوم في خصوبة ذآور االرانب المحلية240

92تأثير المستخلص المائي ألربعة نباتات طبية و المغذيات في نهر الهائمات النباتية في نهر الحلة241

92تأثير بعض العوامل البيئية في نمو الفطر Microspornm - Canis وفعالية انزيم البرونيز242

تأثير تدريب المطاولة الخاصة على مميزات الخطوة في الرآض القصوي الطويل االمد نسبيًا _بحث243
تجريبي على عدائي رآض 400 متر المتقدمين بالعراق

158

158تأثير تدريبات العتبة الفارقة في بعض المتغيرات الفسيولوجية و انجاز رآض 1500متر244

تأثير تطوير صفحة تحمل القوة في بعض المتغيرات البايوآيميائية ومستوى اداء مهارة الضرب245
الساحق القطري بالكرة الطائرة-بحث تجريبي على منتخب آلية التربية الرياضية في جامعة بابل

بالكرة الطائرة-

161

106تأثير عدد الريات والرش بمستخلص الكجرات في نمو و حاصل نبات الماش246

102تأثير لكتينات بذور بعض النباتات المشطرة للخاليا اللمفاوية النائية في الحي247

121تأثير لهب النار على بعض الخواص الميكانيكة للخرسانة248

167تأثير منهج باستخدام الحاسوب في تعلم االداء المهاري والمعرفي لبعض المهارات االساسية  بكرة القدم249

تأثير منهج تدريبي  مقترح باستخدام وسائل مساعدة في تطوير  مهارتي االرسال الساحق و الضرب250
الساحق  بالكرة الطائرة للشباب

153

154تأثير منهج تدريبي مقترح في مستوى اللياقة البدنية والمهارية لطالب الكلية العسكرية االولى251

158تأثير منهج تعليمي باستخدام التنس المصغر و االعتيادي  في تعلم  بعض المهارات االساسية في التنس252

166تأثير منهج مقترح باستخدام الوسائل المساعدة في تعلم مهارتي الطبطبة والتهديف بكرة السلة المصغرة253

157تأثير منهجية التدريب بطريقتين مختلفتين في تطوير المطاولة الخاصة لالعبي آرة القدم254

134تأويل الزي في العرض المسرحي العراقي255

69تاثير اشعة آاما في بعض الخواص الفيزيائية لبوليمر زان ثان سليلوز256

100تاثير االندروجينات في تنشيط النطف لعينات المني المعمرة في الزجاج257

94تاثير الشيخوخة على الكلوبيولين المناعي البولي لمرضى التهاب المجرى البولي258

69تاثير الضغط والحرارة في بعض خواص بلورة الماس باستعمال طريقة هارتري - فوك259

182
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102تاثير الفياآيرا على عملية نشاة  النطف ومعايير الدم الفسلجية في ذآور الفئران البيض260

تاثير المستخلصات المائية لنبات اليوآالبتوس في مكافحة الشوفان البري Avena fatua  والروبطة261
silybum marianum والكلغان  lolium temulintun

87

118تاثير المواد الدقيقة التجزئة على بعض خواص مونة السمنت262

تاثير الموثين  F2x -PGF2x   في مضادات االآسدة الحيوية وعالقته بمختلف المتغيرات263
الكيموحيوية في الفئران البيض

98

تاثير امالح الكبريتات الموجودة في الرآام الناعم على تشققات انكماش الجفاف في االعضاء264
الخرسانية المقيدة من النهاية

115

69تاثير بعض  الظروف الجوية في تلف المطاط265

100تاثير بعض موانع الحمل في بعض معايير الدم الكيموحيوية266

تاثير حقن مرهون محرض القند البشري في سن اليأس وهرمون محرض النقد المشيجي في خصوبة267
ذآور الفئران البيض البالغة وبعض معايير الدم الكيموحياتية

97

120تاثير غبار افران السمنت على بعض الخواص الميكانيكة للخرسانة268

تاثير مستخلص الماء البارد الوراق وازهار نبات الكوب carthamvs tinctarivs  في خصوبة269
ذآور الفئران البيض

88

تاثير مستخلص بذور جوزة الطيب mgristica fragransl  في خصوبة ذآور الفئران البيض وبعض270
المعايير الوظيفية

91

152تحديد اهم القدرات البدنية والمادية الختيار الالعبين بكرة القدم271

تحديد مستويات المعيارية لتحمل اداء المهارات االساسية لدى العبي فرق اندية الفرات االوسط272
للشباب بكرة اليد

162

122تحري سلوك وخواص البالطات الخرسانية المسلحة المتعرضة الى لهب النار273

128تحري نظري لالهتزاز الحر المتناظر محوريا للقشريات النحيفة المتماثلة الكروية المفلطحة274

113تحسين اداء الشب المنتج محليا275

129تحسين االستقرارية الحرارية لسائل االلمنيوم المستخدمة في صناعات الفضاء276

تحضير اقطاب انتقائية سائلة باستخدام المرآب Diben 20 - 18 - c 80 wm -6  وتطبيقها في277
(II- والنيكل -II- تقدير ايوني الكوبلت

84

76تحضير العامل المساعد CaO-CoO واستعماله في التفاعالت الضوئية278

تحضير الكاشف العضوي 2- - 6- برومو -2- بنزوثيازونيل ازو - - 4- آلورو فينول واستخدامه في279
(II- التقدير الطيفي االيوني للنيكل

78

تحضير عازل حراري سيراميكي من مخلفات محطات توليد الطاقة الكهربائية ودراسة بعض280
خصائصه الفيزياوية و الكيمياوية

72

83تحضير مشتقات االورثو استر لسكر D -  مانيتول281

84تحضير مشتقات جديدة لسكرD -  فرآتوز282

تحضير معقدات بعض الفلزات االنتقالية -Pt, Pd , Ni- مع الكاشف العضوي الجديد 1- { - 6- ميثل283
- 2 - بنزويتازوليل ) ازو }  -2- هيدروآسي -3- حامض النفثويك ودراسة بعض خصائصها الطيفية

والفيزياوية

79
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129تحضير مواد ماصة للموجات284

تحضير ودراسة الخصائص و التأثير البايلوجي لعدد من اصباغ االزو الجديدة ومعقداتها مع عدد من285
االيونات الفلزية

79

81تحضير ودراسة السلوك البلوري والسائل والخواص الكهربائية الضافة جديدة من توائم شف ومعقداتها286

تحضير ودراسة طيفية لعناصر المجموعة -IIB- مع العضيدة 2- - 3- بروفنيل ازو ) -  4,5 - ثنائي287
فنيل ايميد ازول

80

129تحليل االلية الدقيقة لمواد مقواة بالياف موحدة االتجاه288

114تحليل االنبعاج وما بعد االنبعاج للصفائح المجساة بطريقة العناصر المحددة289

تحليل الصفائح السميكة المصنوعة من الكونكريت المسلح والمستندة على التربة باستعمال طريقة290
العناصر المحددة

112

115تحليل بعد االنبعاج المرن الفوالذية المستوية ذات المرابط والمستندة على اسس291

تحليل بعض المتغيرات الكيتماتيكية لمهارة االرسال القوسي العالي لالعبي المنتخب الوطني العراقي292
وأخذ المصنفين العاملين  بالتنس االرضي

160

137تحليل عناصر البناء الدرامي للمسرحيات المقتبسة عن اسطورة الملك اوديب293

115تحليل ما بعد االنبعاج وما بعد الخضوع للصفائح الرقيقة الغير المضبطة بطريقة الفروقات المحددة294

117تحليل وتقييم متطلبات تجهيز الماء لمدينة الحلة295

8تخصيص التردادات للشبكات الالسلكية باستخدام الخوارزميات الجينية296

15تدرج المسؤولية الجزائية -دراسة مقارنة-297

121تشققات االنكماش للسقوف الخرسانية المعرضة للحريق298

124تصميم أخذة هواء فوق صوتية متناظرة حول محورها299

تصميم حقيبة برمجية لتصنيف آيانات الصور الجوية وصور االقمار االصطناعية باستخدام البرمجة300
المرنة

5

126تصميم محرك يعمل بالقدح رباعي الشوط من الناحية الحرارية301

71تصميم وانجاز منظومة عمل مسيطر عليها حاسوبيا لتطبيقات اللحام بالليزر302

73تصميم وبناء ماسح ليزري هولوغرافي باستخدام الهولوغرامات الحاسوبية303

134تصميم وتطبيق وحدة تعليمية نمطية في مادة الماآياج المسرحي لطلبة آلية التربية الفنية جامعة بابل304

تصميم ومحاآاة حاسوبية لمرمز اشارة آالمية باالعتماد على تقنية اثارة التنبؤ الخطي من نوع التحليل305
بالترآيب

4

68تطبيق مبرهنة الغاية المرآزية على توزيعات احتمالية باستخدام الهندسة التفاضلية306

126تطوير موديل للتحليل الثرموديناميكي تحلية الوقود التي تعمل على الهيدروجين - االوآسجين307

26تعاقد الشخص مع نفسه -دراسة مقارنة-308

تعريف بالشعر الصوفي وبمفهوم الحرية وبمكانتها في الشعر العربي في القرنين الثالث و الرابع309
الهجريين

40

11تفسير القانون االجنبي -دراسة مقارنة-310
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تقدير الطاقة الحرة لنفاذية المرآبات البايروثرويدية  وتاثرها SDS خالل المحاليل المصوبنة االيونية311
مع بعض مكونات السلسلة التنفسية

77

تقصي الصعوبات التي يواحهها طلبة الجامعات العراقية للغة االنكليزية لغة اجنبية في ترجمة الجمل312
البسيطة من االنكليزية الى العربية

60

35تقويم أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في القراءات الجهرية313

تقويم اختيار موضوعات التعبير التحريري وتصحيحها في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر314
المدرسين والمدرسات

56

59تقويم اداء طلبة الكلية العراقيين الدارسين للغة االنكليزية لغة اجنبية في استعمال العبارات غير الفعلية315

12تقويم اداء مدرسي الجغرافية في المرحلة المتوسطة في ضوء المهارات الجغرافية316

48تقويم اداء مدرسي اللغة العربية في انتقاء النصوص االدبية317

146تقويم االبعاد الجمالية والداللية في تصميم العالمات التجارية للقنوات التلفازية الفضائية العربية318

تقويم برنامج اعداد معلمي اللغة العربية في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات من وجهة نظر الطلبة319
والمدرسين

38

تقويم برنامج اعداد معلمي المواد االجتماعية في آلية التربية االساسية من وجهة نظر الطلبة320
والتدريسيين

10

57تقويم تدريس مادة الصرف في آليات التربية من وجهة نظر التدريسيين والطلبة321

تقويم تمرينات آتاب قواعد اللغة العربية للصف السادس االدبي في ضوء تصنيف بلوم لمستويات322
االدراك العقلي

36

50تقويم مستوى طلبة اقسام اللغة العربية لكليات اآلداب في الجامعات العراقية في مادة فقه اللغة العربية323

45تقويم مستوى طلبة آليات االداب  في العراق في مادة النقد االدبي الحديث324

41تقويم مستوى طلبة معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في ضبط النص واآتشاف الخطأ النحوي325

36تقويم معلمي اللغة العربية في تعليم مادة المحادثة في المرحلة االبتدائية326

17تقييد الحريات الشخصية -دراسة دستورية-327

16تقييد ممارسات الحريات الشخصية -دراسة دستورية-328

114تقييم االعتمادية الضعف والمرونة لخزان سد حديثة329

55تلقي عرض المديح في آتب النقد العربي القديم حتى 656 هـ330

62تمييز وانتاج الطلبة الجامعيين العراقيين الدارسين للغة االنكليزية لغة اجنبية للمصدر المشطور331

60تمييز وانتاج القطع لدى الطلبة الجامعيين العراقيين دارسي اللغة االنكليزية لغة اجنبية332

106تنوع الطحالب وعالقتها ببعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لنهر الحلة333

138توظيف الحرف العربي في الخزف العراقي المعاصر334

137توظيف المجاميع في العرض المسرحي العراقي335

135توظيف المضامين التعليمية والتربوية لمسرح بيرغين في المسرح العراقي336

28جريمة عدم اداء ضريبة الدخل في العراق337

145جماليات التباين ودورها في اظهار االبهام الحرآي في الملصق المعاصر338
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150جماليات التصميم في رسوم مابعد الحداثة339

148جماليات الشكل والمضمون في رسوم عالء بشير340

143جماليات توظيف الحرف العربي في الرسم العراقي المعاصر جميل حمودي /انموذجيا341

140جمالية البعد الثالث في تصميم الملصق الجداري342

138جمالية المكان في رسوم االطفال بين الريف والمدينة343

43جهود ابن ابي االصبع المصري النقدية والبالغية344

حاالت مضادات االآسدة في مصل الدم وآريات الدم البيض للمرضى المصابين بداء السكري غير345
المعتمدعلى االنسولين

86

28حدود رقابة القضاء االداري على القرارات التي لها قوة القانون -دراسة مقارنة-346

46حروف المعاني المختصة باالسماء في شعر السياب347

70حساب االنماط الشعاعية والخصائص لهوائيات آسورية348

124حسابات الجريان بين ريش التوريين الغازي349

حسابات المجال المتوافق ذاتيا لتاثير الضغط ودرجة الحرارة في بعض خواص بلورة القصدير350
الرمادي

74

14حصانات الدول وممتلكاتها من الوالية القضائية351

120حل العناصر المحددة لمشكلة التسرب غير المحصور باعتماد سد القادسية352

19حماية النساء واالطفال اثناء النزاعات المسلحة353

63حول التراص الفوقي في الفضاءات الثنائية وثالثية التبولوجيا354

65حول الخواص التقاربية لمقدرات االمكان االعظم355

64حول النظرية التوزيعات التقاربية356

67حول دالة هينون357

67حول فضاءات ريز358

65حول مجاميع جولية359

144خصائص رسوم االطفال وعالقتها بالذآاء360

146خصائص رسوم ذوي االفكار العقالنية والالعقالنية من طلبة جامعة ديالى361

30خيار الرؤية -دراسة مقارنة-362

85دراسات آيميائية حياتية في امصال مرضى اليبل البولي السرطانية وغير السرطانية363

95دراسات وراثية لحاالت سرطان عنق الرحم في النساء364

131دراسة استخدام مادة اوآسيد االنتيمون الثالثي آمادة معيقة للهب365

116دراسة اعتمادية محطة الكرخ لمعالجة المياه الثقيلة366

95دراسة االستجابة المناعية في المرضى المصابين بالتهاب االذن الوسطى البكتيري المزمن367

87دراسة االنواع البكتيرية المسببة لخمج الغدة اللبنية368
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92دراسة البكتريا الملوثة والمكونة لألغشية الرقيقة الحيوية في حاويات الحليب369

دراسة التحزم  C  واشتراك التوابع الكروموسومي عند المرضى المصابين بانعدام النطفية وقلة370
النطفية

98

دراسة الترآيب النووي لنظائر الروثنيوم -98 - 108 - الزوجية - الزوجية باستعمال نموذج371
البوزونات المتفاعلة  - 1

73

دراسة التكسر الضوئي للتتراديكان في الهكسان آمذيب بوجود ثنائي اوآيد التيتانيوم باستخدام تقنية372
مطيافية االشعة المرآبة والفوق البنفسجية

81

108دراسة الحالة المناعية عند األطفال الملقحين بلقاح شلل األطفال في مدينة الحلة373

108دراسة الحالة المناعية عند االطفال الملقحين بلقاح شلل االطفال في مدينة الحلة374

دراسة العسرة في مياه نهر الحلة وآيفية معالجتها لغرض االستعالمات الصناعية في الشرآة العامة375
الصناعات النسيجية

96

132دراسة العوامل المؤثرة على الخواص الميكانيكة والفيزياوية للعدد الكاربيدية376

130دراسة العوامل المؤثرة في تالصق االسالك المعدنية والياف النايلون بمطاط االطار377

دراسة المستويات التذبذبية للصبغات -رودامين G 6 ، رودامين B   ، بايروننيين G ، فلورسين -378
( FT - IR-  باستخدام مطياف االشعة  تحت الحمراء

71

379Na-Tt 78دراسة المواد بواسطة قمة االستطارة الخلفية لطيف اشعة آاما والكاشف الوميضي

380- Trigonella Faenumوبذور الحلبة F2 دراسة بالمجهر االلكتروني النافذ لتأثير الموثين
graecum L.في الفعالية الخلوية للبنكرياس في ذآور الفئران البيض

105

دراسة بعض الجوانب البكتريولوجية والوراثية لعزالت من بكتريا Acinetobactesمعزولة من381
مرضى في مدينة الحلة

104

دراسة بعض الصفات الفيزيائية و الكيميائية والتلوث البكتيري لمياه محطة اسالة ناحية جرف الصخر382
في محافظة بابل

86

96دراسة بعض الصفات الفيزياوية والمناعية للكتينات بذور بعض النباتات383

دراسة بكتريولوجية - وراثية لتقييم مدى عالقة مياه الصرف الصحي للمستشفيات  بانتشار البكتريا384
المتعددة المقاومة  للمضادات الحيوية

86

91دراسة بيئية لنهر الفرات بين سدة الهندية وناحية الكفل - العراق385

دراسة تأثير العناصر الضئيلة و العوامل المضادة في مستوى اندول حامض الخليك من خالل386
PHASSEOLUS AUREUS فرضيةاالآسدة التي تحدث خالل ظاهرة التعمير في عقل الماشي

ROXB

99

387Rhizoctonia Solani دراسة تأثير بعض العوامل البيئية في عدد من الجوانب الفسلجة للفطر
Kuhnفي المختبر

103

97دراسة تأثير بعض المستخلصات النباتية في نمو الطحالب388

دراسة تاثير الدالة الحامضية وبعض ظروف التشكيل على الخواص الكهربائية للجسم البورسليني389
الشكل من مواد محلية عراقية

73

74دراسة تاثير الضغط في خواص بلورة السيليكون باستعمال طريقة شبه تجريبية390

75دراسة تاثير الظروف البيئية في متراآبات البولي اثيلين عالي الكثافة المدعم باسود الكاربون391
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74دراسة تاثير المعاملة الحرارية في الخواص الميكانيكة للمونة الحرارية المستعملة في افران الصهر392

75دراسة تاثير النشاط االشعاعي للمياه السطحية الجوفية والرواسب في محافظة بابل393

132دراسة تاثير بخار الهيدرازين على سطوح بعض المعادن والسبائك394

89دراسة تاثير بعض المواد في تنشيط النطف البشرية395

131دراسة تاثير خواص مادة بوليميرية على آفاءة ضخ النفط الخام396

397-cdSe1-x Tex- 72دراسة تاثير عوامل التحضير على الخواص الترآيبية والكهربائية الغشية

126دراسة تجريبية وعددية النظمة مغاطس حرارية مزعنفة398

112دراسة تحليلية لطلب الماء المنزلي في مدينة الحلة399

400.compositae crepis L 89دراسة تصنيفية للجنس

87دراسة تصنيفية للجنس -compositae Tragopogon L.- في العراق401

402-Helian thea -compositea 106دراسة تصنيفية وتشريحية لبعض اجناس عشيرة

103دراسة تقيمية للوظائف المناعية الخلوية لمرضى الخمول المناعي  المصابين بالتدرن الرئوي403

109دراسة حول تأثير زيت الحبة السوداء على االستجابة المناعية للقاح شلل االطفال404

173دراسة في اوضاعهم االجتماعية واالقتصادية - التاريخ االسالمي -405

دراسة قابلية امتزاز الفينول والكلوروفينول من محاليلها المائية باستخدام البوليمرات الجديدة المحضرة406
من االتايلكايت

78

دراسة لبعض الجوانب السريرية والبكتيرية للمرضى المصابين بالتهاب الكلية المزمن في مستشفى407
الحلة التعليمي

109

110دراسة لبعض الخصائص الوبائية والمصلية الصابات الـBordetella perlussis  في محافظة بابل408

101دراسة لكتينات بذور الخيار و الحنظل باستعمالها محورات مناعية في االرنب409

410Trichodermo harzianum دراسة محتبرية لتأثير انزيم الكايتنيز في عملية التضاد بين الفطرين
Rifai Rhizoctouia ni kuhn

95

90دراسة مقارنة اجزاء الفم في بعض االجناس العراقية التابعة لعائلة نحل االزهار411

دراسة مقارنة لإلستجابة المناعية المخاطية والجهازية المتخصصة بنوعين من الجنس Shigella في412
االرنب

99

90دراسة مقارنة لالستجابة المناعية المخاطية والجهازية لمرض البرية القيمة المستدعية413

102دراسة وبائية مصلية اللتهاب الكبد الفيروسي لنمطيC,Bفي محافظة بابل414

107دراسة وراثية للمرضى المصابين بالالنطفية وقلة النطف ووهن النطف415

82دراسة ومعالجة الحياة الصناعية المروفة التابعة للشرآة العامة للصناعات النسيجية في الحلة416

38دعاء االمام علي عليه السالم-دراسة نحوية اسلوبية-417

149دالالت الجسد في الرسم الحديث418

44داللة التنكير والتعريف في سياق النظم القرآني419

49داللة الفعل المضارع في القران الكريم420
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64دلتا المفتوحة في الفضاءات الثنائية التبولوجيا421

99دور المناعة االفرازية في تشخيص الخمج البكتري اللتهاب الثدي لدى النساء المرضعات422

168رسالة اليزابيث بون : دراسة في قصصها القصيرة المتعلقة بجو الحرب423

25رهن االسهم في الشرآات -دراسة مقارنة-424

57رواية السجن في العراق425

70زيادة مقاومة سبائك االلمنيوم المستخدمة في صناعات الفضاء لدرجات الحرارة العالية426

151سمات الحداثة في الرسم العراقي المعاصر427

169سياسية ترآيا الخارجية اتجاه دول اوربا الغربية 1950 - 4281960

6شبكة عصبية للتسيير الموزع المتأقلم في شبكات االتصاالت429

56شعر احمد محمد الشامي "دراسة موضوعية فنية"430

39صعوبات تعليم القراءة و الكتابة للتالميذ المبتدئين من وجهة نظر المعلمين والمشرفين431

صالة العراقيين السياسية والحضارية مع العراق القديم من بداية العصر اآلشوري الحديث حتى نهاية432
العصر االجنبي

172

5ضغط الصور الملونة باستخدام التحويل المويجي433

7ضغط سالسل الحامض النووي باستخدام المطابقة الكلية والتقريبية434

15ضمانات استقالل البرلمان435

17ضمانات القاضي في الشريعة االسالمية والقانون436

22ضمانات سالمة احكام المحكمة الدولية الجنائية437

29ضمانات مبدأ دوام سير الموقف العام -دراسة مقارنة-438

طرق التسلسلية البيزية الختبار افضل المجتمعات الثنائية الحدين :دراسة مقارنة باستخدام محاآاة439
مونتي - آارلو

63

136ظاهرة االنتظار في العرض المسرحي العراقي -نماذج مختارة-440

108عزل وتشخيص البكتريا من المرضى المصابين بحب الشباب441

90عزل وتشخيص بعض البكتريا و الفطريات المسببة اللتهاب االذن442

عزل وتشخيص بكتريا streptococcus agalatiae من النساء المصابات بالتهاب المهبل في مدينة443
الحلة

110

77عزل وتشخيص ودراسة الفعالية البايولوجية للزيت الطيار المستخلص من الزعتر المحلي444

111عزول وتشخيص البكتريا عن المرضى المصابين بالتهاب ملتحمة العين في مدينة الحلة445

4عقدة جينيه لتجزيء الصور446

31عقوبة االعدام في التشريع العراقي -دراسة مقارنة-447

عالقة القدرات االدراآية بأهم الصفات البدنية لمبتدئي العاب الساحة والميدان بعمر -12-سنة -بحث448
وصفي)

156

80عالقة جديدة بين فعالية انزيم السايتيدين دي امينز ومرض السرطان عبر فرضية االآسدة449
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عالقة زمن ردالفعل بمستوى االداء المهاري بحث وصفي عن العبي والعبات اندية القطر بالكرة450
الطائرة للمتقدمين والشباب في العراق

155

51عناصر الفن الروائي عند طه حامد الشبيب451

51عناصر الفن الروائي عند طه حامد الشبيب452

فاعلية االفالم التاريخية التعليمية والمصورات في تحصيل تلميذات الصف الخامس االبتدائي في مادة453
التاريخ العربي االسالمي

10

142فاعلية المادة في النحت العربي الحديث454

21فسخ العقد االداري قضائيا لخطأ االدارة455

25قتل الموظف او المكلف بخدمة عامة اثناء تأدية الواجب او بسببه456

قرينة البراءه في المحكمة الدولية الجنائية -دراسة مقارنة بين القانون االجرائي والقانون الدولي457
الجنائي-

25

52قضية الشعر بين االصوليين و النقاد حتى نهاية القرن الخامس الهجري458

164قلق الحالة وبعض الصفات البدنية وعالقتها ببعض الواجبات المهارية لدى العبي الكرة الطائرة459
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م
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172
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51مواقع الجمل في ديوان ابي االسود الدؤلي488
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48علي ترآي شاآر  الفتالوي305

119علي حسون نهاب  الخفاجي306

146علي حسين خلف معتوك  السعدي307

26علي حسين علوان308

110علي حسين محمد المرزوآي309

49علي خضر فنون310

49علي سعيد جاسم الخيكاني311

125علي صفاء نوري مرزوك  الصائغ312

72علي عبد ابو جاسم313

26علي عبد العالي خشاف االسدي314

146علي عبد الكريم رضا البياتي315

161علي عبدالحسن حسين316

146علي عطيه موسى317

6علي آاظم ادريس  السعدي318
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101علي آاظم نعمة  الموسوي319

147علي آريم  الرّواف320

101علي مالك سعد ربيع الخفاجي321

135علي محمد هادي322

147علي مهدي ماجد323

125علي نعمان ابراهيم324

6علي يعقوب يوسف  الخفاجي325

101علياء سلمان مهدي326

119عماد حبيب عبد327

26عماد آريم آاظم328

102عماد هادي حميد329

161عمار حمزة هادي  الحسيني330

110عمار عباس سلمان ديكان  الحميري331

27عمار غالي عبد الكاظم نايف العيساوي332

161عمار مكي علي333

27عمر شفيق توفيق مهدي العزاوي334

27عمر علي موفق335

49عيسى سلمان درويش336

147غسق حسن مسلم337

72غصون جليل ابراهيم338

81فؤاد فاضل محمد حسن  القيم339

148فاخر محمد حسن الربيعي340

135فارس شرهان شعالن341

28فارس عبد الرحيم حاتم342

50فارس عزيز مسلم343

72فارس محمد علي344

50فارس مطشر حسن345

126فاروق حسن علي346

162فاضل آردي شالآه347

82فاطمة الزهراء جبار جاسم348

148فاطمه عبد اهللا عمران  المعموري349

73فدوى حمادي عباس350
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162فراس سهيل ابراهيم351

50فراس عبدالكاظم حسن352

11فالح حسن آاظم  الفتالوي353

51فالح رسول حسين354

11فيحاء حسين ناصر  العجيلي355

162قاسم حميد شخير356

148قاسم آاظم صكبان357

51قاسم آاظم محمد359

51قاسم آاظم محمد358

52قاسم محمد اسود360

102قاسم محمد علي  العامري361

126قصي رشيد عبد االمير362

120قيس حاتم محمد363

136آاظم جبارة سلطان الحميري364

172آاظم جبر سلمان365

52آاظم عباس منصور366

149آامل عبد الحسين خضير367

67آاوة احمد حسن368

102لبنى عبدالعظيم مجيد موسى369

103لبنى عبدالمطلب حكيم  الشاله370

28لمى عامر محمود ناجي371

82لمى مجيد احمد372

149لمياء عبد الكاظم خادم الفتالوي373

7لميس حمود محسين  السعدي374

110لميس عبد الرزاق عبداللطيف375

126ليث حسن جواد  المياحي376

172ليلى سلمان ماضي377

163مؤيد عبدعلي  الطائي378

163مازن هادي آزار  الطائي379

163ماهر عبدالحمزة طردان العلواني380

149ماهر آامل نافع فرحان الناصري381

82مثنى صالح مشكور  الجبوري382
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28مثنى محمد عبد  القيسي383

150مجيد حميد حسون خضير384

29مجيد مجهول درويش حسين الزريجاوي385

29محارب عبد اهللا لطيف الجبوري386

52محاسن عبدالخالق محسن387

132محسن عباس اسود  الزهيري388

73محسن آاظم مطلب  الجنابي389

53محمد جاسم محمد عباس  الحسيني390

103محمد جواد صالح  الحيدري391

164محمد حسن عباس  الوزني392

29محمد حسين آاظم العيساوي393

136محمد حسين محمد حبيب مجيد394

73محمد حمزة خضير  المعموري395

12محمد حميد مهدي  المسعودي396

120محمد شامل محمد  الحسيني397

132محمد صباح علي   الميالي398

53محمد عباس محمد السلطاني399

120محمد عبد االمير صبيح400

53محمد عبد الحسن حسين401

172محمد عبد اهللا عبد فزع المعموري402

103محمد عبد آاظم حسن السعدي403

7محمد عبيد مهدي404

173محمد عبيس حميد  الطائي405

150محمد علي علوان عباس القره غولي406

74محمد غانم مردان407

136محمد فضيل شناوه408

30محمد قاسم الناصر409

83محمد مخيون آحلول410

121محمد منصور آاظم  الخفاجي411

164محمد مهدي عباس  السعدي412

164محمد نعمة حسن سعيد الشمري413

74محمد هادي شنين414
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54محمد هادي عبداهللا  العيساوي415

67محمد يحيى عبد علي416

127محمد يوسف جبار  الجنابي417

83محمود حسين هدوان418

104محمود حسين هدوان419

150محمود شاآر نعمه شبر420

74محمود مسافر عبيس  الحلو421

75مرتضى شاآر اسود422

121مرزة آريم عمران423

54مروج غني جبار424

165مسلم حسب اهللا ابراهيم  التميمي425

121مسلم عبد االمير خضير  التميمي426

132مشتاق طالب علي  البديري427

54مشرف محمد مجول428

55مشكور حنون آاظم429

122مصعب عايد آصب  الجنابي430

30معتز محمود حمزه  المعموري431

55مكي فرحان آريم االبراهيمي432

55مكي موحان آريم  االبراهيمي433

104مالك ماجد  الموسوي434

151منال خضر عبيس  العبيدي435

122منى حاتم جابر436

61منى علي دشر الحيدري437

61منى محمد عباس438

30منى محمد عبد الرزاق439

122منى محمد آريم440

12مهدي جادر حبيب  الكالبي441

7مهدي عبد سلمان442

83مهند موسى آريم443

84مهيمن محمد مجيد  الرفيعي444

151مواهب عبد الحميد عبد اهللا الخفاجي445

56موسى آاظم زغير  المعموري446
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123ميثم آريم حمزة447

165ميثم لطيف ابراهيم448

61ميس فليح حسن  الجباوي449

104ميساء صالح مهدي الشكري450

105ميساء عادل هادي  الجبوري451

56ميساء عبد حمزة  المياحي452

165نادية شاآر جواد  المنكوشي453

31ناصر آريمش خضر الجوراني454

56ناصر محمد دحام احمد455

105ناظم عذاب السلطاني456

57نبأ ثامر خليل الربيعية457

123نبيل حسن علي458

75نجاح آاظم عكيان  المسعودي459

68نجالء علي حسين460

68نجالء فالح حميد461

105ندى سعد ناجي  الطائي462

84ندى علي صالح463

84ندى يحي فيروز  الخفاجي464

166نصر حسين عبداالمير465

127نصير عبودي مدلول466

166نعمان هادي عبد علي467

166نغم صالح نعمة  الفتالوي468

106نهى فالح آاظم469

128نوال حسين عبد االمير470

75نورس حيدر مصطفى471

137نورس محمد غازي472

31نوفل مشرق حردان473

111نيران آاظم فرهود474

137هاجر عباس محمد  الخفاجي475

57هادي شعالن حمد  البسطاوي476

57هادي طالب محسن  العجيلي477

58هاشم صيهود محمد المياحي478
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8هبة محمد جعفر  الخفاجي479

106هدى جاسم محمد التميمي480

167هدى جالل محمد البياتي البياتي481

62هدى آاظم محمد  الغرابي482

68هلكورد محمد درويش483

85هناء عداي علي ملوح  السلطاني484

62وئام مجيد محمد485

58وائل عبداألمير  حربّي486

8واثق لفته عبد علي  التميمي487

123واقد حميد حسن الموسوي488

58واقد حميد يوسف489

106ورقاء محمد شريف490

167وسام توفيق حماد  البياتي491

107وسام عبدالزهرة هندي طاهر492

173وسن حسين مجيد الغريري493

68وسن عباس جاسم  الحسناوي494

137وسن عبد االمير حسين495

107وسن مضر حسين496

107والء صالح حسن  اللبان497

31يوسف عوده غانم المنصوري498

173يوسف آاظم جغيل  الشمري499
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